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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 4. února 2014 toto

ROZHODNUTI

I.
Rada uděluje společnosti Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ
434 0 1 , licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W pro program Gama Rádio na dobu 8 let,
žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu programové podmínky, příloha č. 2 přehled rozhlasových programů
přijímatelnách na území pokrytém z vysílače Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W a příloha č. 3
předpokládaný územní rozsah vysílače Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.
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Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W
souřadnice WGS 8 4 : 1 4 31 30 / 50 41 35

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi.

II.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu PIGY RÁDIO
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Česká Lípa město 99,1
MHz / 200 W, společnosti RÁDIO BONTON a.s. IČ: 60192682 se sídlem Praha, Wenzigova 1872/4,
PSČ 12000.

Odůvodnění:

Rada dne 20. srpna 2013 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů - dle souboru technických parametrů:
Česká Lípa město 99,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 31 30 / 50 41 35.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 25. září 2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu dva účastnící řízení.
Oba účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení nařídila
předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 3. prosince 2013.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o
účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že oba účastníci řízení uvedení ve výroku č. I. a č. II. tohoto
rozhodnutí splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14
citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně č.
231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel
zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující.
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Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního
orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje
dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:

1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-
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struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

2)

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

b)

3)

-

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

b)

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

5)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.

a)

b)

6)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podii žadatelem navrhovaných zanru na danem uzemi v jiz vysílaných proejramoch (0 2 b>)

Ol lo Vcí

s k u pi Íl3

rozp&ti cilov© skupiny s ohl^dsm na stávající proQramovou nabídku (0 1 b.)
vazba proejramovych prvku projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0 1 b.)
7)

k ustanovení § 17 odst, 1 písm, e) zákona o. 231/2001 3b,
a)

b)

základní dílci kritéria (s rozmezím dosažitelných bodu)
-

vlastní autorské porady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a j6ji lokalizac6 na r6Qion (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

da Is i d i lei krite na
-
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podmínky pro splněni žadatelem deklarovaných záměru

8)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Gama Rádio provozovatele Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most,
Bělehradská 360, PSČ 434 01 prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Česká Lípa město 99,1 MHz
/ 200 W, souřadnice WGS 84:14 31 30 / 50 41 35 na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, v porovnání se žádostí druhého účastníka řízení, vyplynuly následující důvody, pro které Rada
udělila licenci právě tomuto žadateli:
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Účastník řízení Gama media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Gama Rádio s
hudbou 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké i světové provenience s orientací na rock
s přesahy na blues a soft rock s podporou regionální hudební scény, country a jazz.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 25 až 50 let.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 8 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení provozuje
rozhlasové vysílání s programem Gama Rádio od roku 2008. Jednatelé společnosti jakožto i vedoucí
pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je podrobně popsáno v projektu
žadatele Gama media s.r.o.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací. Gama Rádio předjednalo spolupráci místní a krajskou samosprávou, úřady a místními
zpravodajskými servery k získávání aktuálních informací. Tato spolupráce je doložena potvrzeními o
předjednané spolupráci, které jsou založeny ve správním spise.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena a tyto skutečnosti
jsou stvrzeny potvrzeními o předjednané spolupráci, které jsou založeny ve správním spise.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele, náklady na provozování vysílání budou financovány z
reklamní činnosti. Na národním trhu je Gama média s.r.o. zastupována společností MMS. Další finanční
prostředky jsou získávány PR aktivitami, případně výrobou reklamních filmů a reportáží v rámci projektu
regionálního informačního portálu www.alfatv.cz. Další příjmy plynou z marketingových a komunikačních
činností, které firma zabezpečuje pro jiné subjekty v rámci regionu. Jejich realizaci zabezpečují jednatelé
společnosti. Jednorázové náklady na zprovoznění vysílače budou hrazeny z finančních prostředků firmy.
Provozní vícenáklady potom z rozšíření reklamních aktivit na území města Česká Lípa a okolí. Tyto
skutečnosti jsou doloženy bankovní referencí, která je součástí správního spisu. Účastník řízení má tedy
dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je ekonomicky připraven k zajištění
vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 S b „ žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením, jejíž
společníci jsou fyzické osoby: Bc. Petr Petřik, Ing. Roman Viktora a Petra Kutová, MBA. Vlastnická
struktura je tedy transparentní. Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době
podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno a změny
ve vlastnické struktuře je možné sledovat z veřejně dostupných zdrojů. Z možných 2 bodů získal žadatel
2 body.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 5 bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Dílčí kritérium, podíl mluveného slova 12% až 20 % v čase od 06:00 do 22:00 hod. včetně víkendů a
mimo pracovní dny, mimo uvedený čas od 5% do 10 % bylo vyhodnoceno o bodů, jelikož v dané lokalitě
nepřesahuje střední hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Žadatel uvedl, že bude vysílat každý
večer hodinové speciální hudební pořady tematicky zaměřené na jednotlivé rockové proudy. Pořady
budou vysílány v pondělí až čtvrtek s nočními reprízami v ostatních dnech. Dále pořady publicistické půl
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až hodinové, zaměřené na regionální život. Do pořadů jsou zváni lidé, kteří něčeho dosáhli a to v oblasti
sportu, kultury, zájmových oblastí, politiky a veřejného života. Více je uvedeno v projektu žadatele, který
je součástí správního spisu.
Podíl zpravodajství a servisních informací, v pracovní dny v každé hodině od 6:00 do 20:00 hod
zpravodajství 2 x v hodině o celkové délce 4 - 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od 19:00 hod.
do 06:00 hod. o celkové délce 1 až 4 min, byl vyhodnocen 0 bodů, jelikož v d a n é lokalitě nepřesahuje
střední hodnotu zpravodajství a servisních informací vysílaných ostatními rozhlasovými stanicemi.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 3 body. Jedná se o vysílání stávajícího programu Gama
Rádia v České Lípě s vysíláním identifikačních Jinglů - znělek Gama Rádio, Česká Lípa 99,1 FM.
Zpravodajské relace budou obohaceny o aktuální informace z politického, kulturního a sportovního života
z České Lípy. Budou zde vysílány speciální informace o kulturním životě v České Lípě a okolí v kulturním
servisu vysílaném 3 x denně. Do rádia budou zvány hudební skupiny na rozhovory, podávány informace
o místních rockových skupinách a klubech a také profily jednotlivých hudebních skupin z Českolipska. Do
diskusních pořadů budou zvát osobnosti z České Lípy a okolí.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů, jelikož žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z
toho důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Hudba 60.
až nultých let české, slovenské, evropské, americké i světové provenience s orientací na rock, s přesahy
na blues a soft rock s podporou regionální hudební scény. Od bluesových kořenů přes rock and roli,
country, jazz a hlavní rockové proudy až po současné trendy rozvoje rockové hudby.
Cílová skupina, 25 až 50 let, nenaplnila parametry manuálu, jelikož v d a n é lokalitě je tato cílová skupina
dostatečně zastoupena. Proto bylo toto kritérium hodnoceno 0 bodů.
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Program Gama Rádia je
koncipován jako nepřetržitý tok hudby, střídající se s mluveným slovem a informacemi majícími převážně
vztah k regionu, ve kterém Gama Rádio vysílá.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla kzávěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Zmožných 6
bodů získal žadatel 6 body. Plný počet bodů byl udělen zejména z důvodu doložení uvedené
předjednané spolupráce.
Dílčí kritérium vlastní autorské pořady, bude sestávat ze speciálních hudebních pořadů pro večerní
vysílání např.: Modré pondělí: Program postaven na Blues/Bluesrocku, ve všech jeho formách a
mutacích. Mapuje celou oblast USA a také významnou část zastoupenou anglickou a potažmo evropskou
scénou. Respektování a mapování vývoje a provázanosti jednotlivých bluesových stylů s přesahem do
rocku. Dále Domácí úterý: Výběr toho nejlepšího z domácího rocku se zahrnutím slovenské a regionální
rockové scény. Cílem je ukázat kontinuitu vývoje československé rockové scény od 60-tých let po
současnost. Směs oldies a současné generace hudebníků s odborným (ale zábavným) komentářem.
Ostatní autorské pořady jsou uvedeny v projektu a jsou součástí správního spisu.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Gama Rádio se zaměřuje na
začínající umělce i místní skupiny, které dostávají půl až hodinový prostor pro vlastní prezentaci. Tuto
hudbu podporují také prostřednictvím sociálních sítí a internetových stránek. Původní záměr podporovat
a hrát pouze severočeské začínající skupiny byl pro velký zájem ze stran umělců rozšířen na podporu
tvorby skupin z České i Slovenské republiky. Skupiny seznamují posluchače se svojí tvorbou a zvou své
fanoušky na koncerty. Přes internetovou burzu skupin mohou hledat chybějící hráče nebo zpěváky.
Jednou měsíčně věnují jeden den vysílání hudebním rockovým skupinám minulosti i současnosti z
jednoho města nebo okresu. Každou hodinu zahrají jednu skladbu s informacemi o skupině nebo stylu,
který skupina hraje. Zároveň s tím budou přinášet informace o klubové scéně, kde kapely vystupují a kam
se dá za hudbou v těchto městech jít. Gama Rádio velmi úzce spolupracuje s řadou místních skupin i
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mimo klasickou formu. Teplická skupina Blue Rocket, která hraje jižanský rockjetzv. kmenovou skupinou
Gama Rádia, zúčastňuje se všech akcí, které Gama Rádio pořádá, má svůj pravidelný měsíční hodinový
pořad, kde muzikanti sami vybírají a pouští hudbu, která je jim blízká. Jsme kmotry jejich videoklipu a
skupina propaguje zpětně Gama Rádio na svých stránkách a koncertech. V Mostě mají kmenovou
skupinu Sandra a její vembloudi, která opět vystupuje pod hlavičkou Gama Rádia. V Chomutově
podporují skupinu X Left To Die. Jde o nadstandardní vztahy spolupráce a vzájemnou podporu.
Podpora kulturních akcí bude spočívat v pořádání koncertů. Na nich především vystupují místní a
začínající skupiny. V rámci svého vysílání intenzivně podporují místní i regionální hudební festivaly a
vystoupení rockových skupin v rámci regionu i tím, že skupiny přijíždí do vysílání. Gama Rádio také
podporuje všechny festivaly v okolí Mostu. Ať je to festival Rock for Most nebo Music for Most.
Spolupracují úzce s klubem Ponorka v Litvínově, s klubem Rockáč v Mostě, Božák v Teplicích, digitálním
kinem v Žatci a Lounech, Městským divadlem v Mostě, Docela Velkým divadlem v Litvínově apod. V
Bílině podporují Bílinské hudební večery, v Brozánkách u Teplic rockové koncerty v průběhu roku a
rockové koncerty a festivaly na Podbořansku. Gama Rádio produkuje i vlastní rockový festival Gama
Rock Most.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 4 bodů získal žadatel 3 body. Plný počet bodů nebyl udělen zejména
z důvodu nedoložení předjednané spolupráce.
Na Českolipsku lze především hovořit o podpoře romské menšiny. Gama Rádio spolupracuje v rámci
svého zpravodajství s místní samosprávou i místními neziskovými organizacemi při sdělování řešení
problému spojených se životem menšin. Ve vysílání dávají prostor pro názorová a věcná řešení. Gama
Rádio shodou okolností sídlí v Mostě, kde je řada dlouhodobých problémů především s bytovou politikou
menšin. Stejně jako v Mostě, kde úzce spolupracují s mosteckým Magistrátem, který provozuje Klub
národnostních menšin - zařízení statutárního města Most, tak stejně chtějí spolupracovat s Českolipskou
radnicí. Národnostním menšinám se v hojné míře také věnují diskusní pořady Gama Rádia.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná
kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Gama Média s.r.o. Rada
považuje žádost účastníka řízení Gama Média s.r.o. za vyváženou a nabídnutý projekt Gama Rádia za
originální a nový ve vztahu k pokrytému území.
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníků řízení se žádostí dalšího účastníka. Popis správní úvahy
Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné skutečnosti
významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než další uchazeč, je pro přehlednost uveden vždy v
příslušných částech odůvodnění výroku o zamítnutí žádosti v následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, RÁDIO BONTON a.s., jemuž nebyla licence Radou udělena
z následujících důvodů:
Účastník řízení RÁDIO BONTON a.s. požádal o udělení licence k provozování programu PIGY RÁDIO s
hudební produkcí v podobě nejznámějších a neoblíbenějších písniček z filmových či televizních pohádek,
dále pak populární dětské hity, zpravidla půjde o tradiční žánrové poprockové, folkové i lidové písničky od
různých interpretů převážně domácí produkce. Domácí tvorba by tvořila více než 80 % hudebního
programu, převážně z uplynulých čtyřiceti let, ale tematicky se mohou objevit i starší hudební díla.
Program je zaměřený na posluchače předškolního a mladšího školního věku, od 3 do 12 let, a to
rovnoměrně pro chlapce i děvčata (primární cílová skupina).
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Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 7 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení provozuje
rozhlasové vysílání s programem RÁDIO BONTON od roku 2002. Dále provozuje internetové
rozhlasové vysílání a několik hudebních streamů jako například Filmové melodie, Československá
diskotéka či Trampská osada. Statutární orgán společnosti jakožto i vedoucí pracovníci mají
dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je podrobně popsáno v projektu žadatele RÁDIO
BONTON a.s.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení
získávání místních informací. Společnost RÁDIO BONTON a.s. by využila stávající pobočku v Liberci, kde
již zhruba patnáct let fungují místní žurnalisté, pracující pro skupinu Lagardere. Tím by byla zajištěna
aktuálnost, adekvátní kontakt s regionem i znalost místního prostřední. O lokální zpravodajství (dětské
kulturní či sportovní akce, události pořádané pro děti a jejich rodiče apod.) se budou starat pracovníci s
dlouholetou zkušeností v daném regionu Lucie Korseltová a Tomáš Vacek. Tyto skutečnosti nejsou
doloženy potvrzeními o předjednané spolupráci.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena a tyto skutečnosti
jsou stvrzeny potvrzeními o předjednané spolupráci, které jsou založeny ve správním spise.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele, hlavním zdrojem příjmů budou příjmy z reklamního
trhu. Projekt dětského PIGY RÁDIA bude pevnou součástí produktového portfolia rozhlasového
zastupitelství Regie Rádio Music, spol. s r.o. Dále bude projekt obchodován v rámci multimediálních
balíčků s webovými projekty skupiny Lagardere. Žadatel o své solventnosti doložil bankovní informace
Komerční banky, a.s., daňové přiznání společnosti, rozvahu společnosti, výkaz zisku a ztrát společnosti.
Účastník řízení má dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je ekonomicky
připraven k zajištění vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti. Jediným akcionářem
společnosti je LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA. Jak plyne z Reportu, společnost
LARI je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost LA SCA, která je držitelem
konsolidovaného akciového podílu ve společnosti LARI v rozsahu 99,48 %, na jehož základě reálně, z
hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou (viz. str. 20 a str. 170
Reportu). Pokud jde o právní postavení společnosti LA SCA z pohledu francouzského práva, je příslušná
charakteristika uvedena na str. 200 a násl. Reportu, a to včetně uvedení podstatných údajů pokud jde o
známé akcionáře společnosti a osob majících vliv na její řízení. Akciový kapitál společnosti LA SCA byl
ke dni 31.12. 2012 rozdělen na 131 133 286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala
celkem 67 602 akcionářů (str. 248 a 249 Reportu). Akcie společnosti LA SCA jsou veřejně obchodovány
prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris (viz. str.
246 Reportu). Předmětná závěrka byla sestavena v souladu s burzovními předpisy, ověřena
autorizovaným auditorem - auditorskou společností Ernst & Young et Autres a Mazars, řádně zveřejněna,
j
veřejně dostupná v plném znění na webových stránkách holdingu www.lagardere.com v sekci
„Investors relations/regulated information/reference documents") a je v elektronické verzi přílohou tohoto
podání účastníka. Z hlediska transparentnosti vlastnických vztahů ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) vysílacího zákona je z výpisu z obchodního rejstříku a ze závěrky podrobně zřejmá majetková
struktura vlastnických vztahů účastníka, tj. jak konkrétní osoba akcionáře účastníka, tak i struktura
vlastnických vztahů tohoto akcionáře, jako člena skupiny (holdingu LA SCA). Z hlediska základního
dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků do budoucna, Rada dospěla k závěru, že změny ve
vlastnické struktuře nelze sledovat z veřejně dostupných zdrojů. Z toho důvodu je považováno toto
základní kritérium za částečně splněné. Z možných 2 bodů získal žadatel 1 bod.
e
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Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 7 bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující základní dílčí kritéria.
Dílčí kritérium, podíl mluveného slova by úhrnně přesahoval 40 % týdenního vysílacího času a bude se
pohybovat v denním rozmezí 35 - 45 %. O víkendech a svátcích by předpokládali mírně vyšší podíl
mluveného slova než v pracovní dny. Denní variabilita může dosahovat až +- 10 %. Rada toto dílčí
kritérium vyhodnotila 1 bodem, jelikož v d a n é lokalitě přesahuje střední hodnotu mluveného slova
vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Žadatel uvedl, že bude vysílat minimálně
20 % z celkového objemu mluveného slova a 7 % z celkového týdenního vysílacího času (komponované
pořady).
Podíl zpravodajství a servisních informací, počítáno od pondělí do neděle v čase od 6 do 9 hodin 3
minuty v hodině, dále pak od 14 do 19 hodin pondělí až neděle také 3 minuty v hodině. Podíl
zpravodajství a servisních informací nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území, byl proto
vyhodnocen 0 bodů.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu byl ohodnocen 3 body. Jednalo by se o zcela nově poskládaný program, který
je přizpůsoben dennímu režimu dětí. Jak v případě mluveného slova, tak i hudební složka programu bude
v českém jazyce (s drobným přesahem do dalších jazyků - při výuce cizích řečí). Celkový objem nově
vyráběného obsahu by představoval minimálně 9 minut v hodině v čase od 6 do 20 hodin. Toto penzum
by bylo tvořeno komponovanými pořady, originálním čtením a informacemi z dění v regionu. PIGY RÁDIO
osloví a bude navštěvovat děti nejen doma, ale i ve školách a školkách, kde s nimi budou připravována
speciální tematická vysílání či přímé přenosy s anketami a rozhovory - „jak to vidí děti". Vysílání bude
tvořeno původní tvorbou (čtením dětem), autorskou dětskou tvorbou (na které budou spolupracovat s
dětskými studii), a také informacemi z regionu. Cílem je podchytit zájmy dětí v jednotlivých regionech.
Děti se tak mohou navzájem informovat o specifických tradicích v regionech, kulturních či uměleckých
zážitcích i odlišnostech. Ačkoli pohádky a hudba jsou v obecné rovině použitelné pro jakýkoli region v
ČR, chtějí se pokusit lokalizovat i tyto žánry. Samozřejmostí pak bude regionalizace informací o dění se
zaměřením na dětského posluchače, a to v souladu s možnostmi, které umožňuje zákon č. 231/2001 Sb.
(tzv. odpojování). Chtějí se úzce specializovat na lokalitu, ve které je program vzhledem k
nízkovýkonovým vysílačům zachytitelný.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů, jelikož žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, byť by šlo o písně odlišné od běžných rotací, nesplňuje parametry
manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 bodů, a to z toho důvodu, že na pokrytém území je vysíláno
více programů obdobného hudebního formátu. Jednalo by se zpravidla o tradiční žánrové poprockové,
folkové i lidové písničky od různých interpretů převážně domácí produkce. Domácí tvorba by tvořila více
než 80 % hudebního programu, jednalo by se převážně o tvorbu uplynulých čtyřiceti let, ale tematicky by
se mohla objevit i starší hudební díla. Zahraniční produkce by činila minimálně 15 %.
Cílová skupina naplnila parametry manuálu, jedná se o děti předškolního a mladšího školního věku, od 3
do 12 let, a to rovnoměrně chlapci i děvčata (primární cílová skupina) a cílová skupina jejich rodičů ve
věku 25 - 45 let a prarodičů ve věku 50 - 70 let (sekundární cílová skupina). Navržená cílová skupina je
jasně definovaná, v dané oblasti není saturovaná, pokud jde o děti. Proto bylo toto kritérium hodnoceno 1
bodem.
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly ohodnoceny 1 bodem, jsou to pohádky (nahrané i
čtené, původní i převzaté), komponované pořady o aktivitách i problémech, originální dětská tvorba dětské studio, informace o dění pro děti a specifická hudební skladba.
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Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Z možných 6
bodů získal žadatel 4 body. Plný počet bodů nebyl udělen zejména z důvodu nedoložení předjednané
spolupráce.
Dílčí kritérium vlastní autorské pořady bude sestávat z četby vybraných dětských titulů, vlastní dětské
tvorby (v tzv. dětských studiích), zpravodajství a původních informací o dění v regionu i v celé ČR. V
prvé řadě bude tato tvorba připravována týmem zaměstnanců rádia, v kooperaci s regionálními studii.
Program bude zatraktivněn poutavými pořady, které budou dětem pomáhat v soustředění, trénování
paměti a v jejich celkovém osobnostním rozvoji, a to jak v předškolním, tak i školním věku. Rádio bude
usilovat o to, aby se stalo pro děti nejen praktickým rádcem, ale i průvodcem při rozvoji jejich fantazie.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu PIGY RADIA se zaměřuje též na
vyhledávání nových talentů pro rozhlasovou profesi mezi dětmi a dorůstající mládeží, a to formou soutěží
a her, čímž budeme současně podporovat rozvoj prezentačních schopností začínajících talentů v
regionu. Ve vybraných městech budeme spolupracovat s mateřskými centry a prvními stupni základních
škol na přípravě reportáží. Z partnerských škol bude redakce rádia shromažďovat stanoviska dětí k
aktuálnímu dění ve společnosti formou anket a tematických speciálů. Z dětských akcí budou připravovány
reportáže, do kterých budou zapojeny děti - moderátoři. Tento původní obsah bude nasazován do
vysílání minimálně v rozsahu 7 % vysílacího času a zaměřen na vzdělávání a výchovu dětí zábavnou
formou.
Podpora kulturních akcí bude spočívat v charitativních, kulturních, sportovních a společenských akcích,
jež bude probíhat prezentací a propagací on air. Za podstatné považujeme i pořádání vlastních Pigy akcí,
stejně jako účast na regionálních aktivitách. Za dobu existence projektu Pigy jsme podpořili řadu
prospěšných aktivit. Nejvýznamnější z nich je již tříletá spolupráce s evropskou iniciativou na podporu
čtení dětem „Celé Česko čte dětem", kterou zaštítil pan Václav Havel a dále Ministerstvo kultury,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní knihovna ČR a Dětský fond OSN UNICEF. V
minulosti jsme byli aktivním partnerem městského rodinného festivalu Letní Letná, projektu Jičín - město
pohádky, každoročně podporujeme Kašpárkohraní, stále a úzce spolupracujeme s partnerem Walt
Disney ČR na akcích Den čarodějek, Den princezen, Den v Zoo, Den v botanické zahradě aj. Naší vlastní
aktivitou vznikly projekty Pigyáda aneb děti hejbejte se'" a Cyklopigyáda" pořádaná v regionech po
celé ČR.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 4 bodů získal žadatel 3 body. Plný počet bodů nebyl udělen zejména
z důvodu nedoložení předjednané spolupráce.
U dětských studií zapojí do diskusních kroužků vždy příslušníka menšiny ve vazbě na probírané téma,
problém apod. Hlavní orientace bude na početnější národnostní a etnické menšiny, vyskytující se na
území ČR (romská, slovenská, vietnamská, polská, ruská, ukrajinská či německá menšina - ve všech
případech za předpokladu, že se naskytne vhodné téma). Ve spolupráci s např. romskými iniciativami
budou propagovat jejich akce, přinášet zpravodajství z těchto setkání a rovněž vyhledávat moderátorské
talenty i mezi příslušníky těchto menšin. Už samotný obsah rádia se bude snažit bourat jakékoli bariéry
na poli národnostním, etnickém, sociálním či zdravotním. Rádio se bude pravidelné zabývat smazáváním
rozdílů mezi dětmi. Chtějí se věnovat i zdravotně postiženým a sociálně slabým dětem, a proto budou
prostřednictvím rádia podporovat i veřeině prospěšné proiektv zaměřené na tvto problematiky Dále se
zapoií do boie s dětskou obezitou - zaiímá nás proiekt oro děti trpící nadváhou včetně prevence proti
dětské obezitě. Rádio dále připraví projekt pravidelného společného cvičení a dalších pohybových aktivit
oro děti předškolního a mladšího školního věku Cílem ie rozvoi zdravěišího života dětí a intearace
handicapovaných dětí do většinové společnosti Rádi bv rozvinuli partnerství s předními českvmi
odborníky kteří se zabývaií těmito oroblémv intearace V rámci toho se chtěií zaměřit i na reaionální
odlišnosti'dále oak na dě i z dětských domovů tak abvchom v nich obievil chuť a záiem o aktivní
volnočasové aktivity a zdravější způsob života V rámci možností internetového v y s í l a l pravidelně
nřinmvnipmp
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Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná
kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Gama media s.r.o.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají zejména ve vyšší míře naplnění
zákonného kritéria určujícího ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., zejména v dílčím kritériu
organizační připravenosti. Kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. bylo u vítězného žadatele naplněno zcela,
oproti žadateli, jemuž licence udělena nebyla, a u kterého z hlediska základního dílčího kritéria znalosti
koncových vlastníků do budoucna, Rada dospěla k závěru, že změny ve vlastnické struktuře nelze
sledovat z veřejně dostupných zdrojů. Naopak zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
bylo u úspěšného žadatele splněno v menší míře než u neuspěvšího žadatele, a to v dílčím kritériu
podílu mluveného slova a cílové skupiny posluchačů. Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj
původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla
k závěru, že toto základní kritérium bylo u vítězného žadatele zcela splněno. Naproti tomu neúspěšný
žadatel nedosáhl plný počet bodů zejména tím, že nijak nedoložil svá tvrzení o podpoře začínajících
umělců a kulturních akcí. Zákonné kritérium ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č.
231/2001 Sb. o přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice bylo u obou žadatelů
naplněno ve stejné míře.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
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Poučení:

Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze d n e : 4 . 2 . 2 0 1 4

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t (ostatní, 14.3.2014, Příloha č. 1), D o k u m e n t (přehled, 18.11.2013,
Zachytitelnost p r o g r a m ů - 1 7 _ 1 _ c \ Č e s k á Lípa 99,1 M H z ) , D o k u m e n t ( m a p a , 2 7 . 8 . 2 0 1 3 , m a p a
Č e s k á Lípa m ě s t o 99,1 M H z )

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.03.25 16:32:19 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Gama media s.r.o.

Označení (název) programu:

Gama Rádio

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi

II. Dalši programové podmínky
-

podíl mluveného slova 12% až 20 % v čase od 06:00 do 22:00 hod. včetně víkendů a mimo
pracovní dny. Mimo uvedený čas 5% až 10 %.

-

podíl zpravodajských a servisních informací v pracovní dny v každé hodině od 6:00 do
20:00 hod 2 x v hodině o celkové délce 4 - 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od
19:00 hod. do 06:00 hod. o celkové délce 1 až 4 min.

-

hudební složka programu je hudba 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké
i světové provenience s orientací na rock, s přesahy na blues a soft rock s podporou
regionální hudební scény. Od bluesových kořenů přes rock and roli, country, jazz a hlavní
rockové proudy až po současné trendy rozvoje rockové hudby.

-
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program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 25 - 50 let

Přehled rozhlasových stanic zachytitelných v České Lípě 99,1 MHz
Velmi dobře zachytitelné

programy:

provozovatel / název
programu
Český r o z h l a s / C R o 1
Radiožurnál

Programová skladba
vysíláni
Zpravodajskopublicistická celoplošná
stanice

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

posluchači preferující
seriózní informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech
doma i v zahraničí; zprávy z
politiky, ekonomiky, kultury a
sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí;
autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniku a
dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční
populární hudba

Český r o z h l a s / C R o 2
Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové
Poměr hudby a mluveného
skupiny, z nejruznějších slova 50:50
koutu země

široký výběr hudebních žánru

Zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání

Český rozhlas / C R o 3
Vltava

Klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední
dny stejné - ranní zpravodajská
Mozaika-info z kultury, recenze
vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně
přenosu
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Menšiny
Speciální porady věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

Rozhlasové hry, četba,
Přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host
do domu, Čas ke snění, Černobílá
mozaika, Radioautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to vidí...

Český rozhlas / S E V E R regionální stanice pro
Severní Čechy
Kulturní stanice (syntéza Nejruznější věkové
všech druhu kultury a
skupiny se zájmem o
umění)
kulturu

Místní info

Zaměřeno na informace Vysílání pro menšiny
z regionu
(Sousedé)
Romano Drom aneb Cesty
Romu - pořad se zabývá
osudy Romu a jejich životní
kulturou

InFin.s.r.o. /
C O U N T R Y RADIO

Hudební stanice ve
formátu country, folk a
příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

p. 2 5 ^ 9 let s. 20-55 let

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné
Zaměřeno na rodinu
rádio zábavy a informací s cílovou skupinou 29¬
49 let

60. l é t a - R ' n ' R , country a folk,
bluegrass, gospel, americký
Protestsong, trampská hudba,
mluvené slovo max. 8 %

Česká a zahraniční produkce
v poměru 60:40, zpravodajství
formou informačních prvku,
kulturní servis, rozhovory,
dopravní servis, hudební a
žánrové pořady

60.-80. léta + novinky, 40 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

Informační diskusní kluby,
Služba regionům v rámci
publicistické pořady (Press klub), celoplošného vysílání
interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a servisní
info info o kulturních a
sportovních aktivitách (konkrétní
regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní
partner
- zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a. s . / Nezávislá hudební a
25-45 let s přirozeným
přesahem 5 let
zpravodajská stanice s
Hitrádio FM Crystal
výrazným zaměřením na
oblast pokrytou
signálem

Radio Investments
s.r.o. / Radio Beat Ru/138/01
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Lokální hudební stanice
s rockovou orientací

p. 35-55 let

hudba od 60. let po
současnost; podíl české a
slovenské hudební tvorby k
produkci zahraniční neklesne
pod 15-25 %; formát „variety
gold"

podíl mluveného slova neklesne
Lokální informace tvoří
pod 10-14,5 % vysílacího času
minimálně 5 % objemu
(počítáno bez reklamy); podíl
zpráv
pořadu zpravodajských,
informačních, publicistických a
vztažených k území neklesne pod
5 % vysílacího času; Servisní
informace- každá hlavní
zpravodajská relace obsahuje
podle potřeb veřejnosti servisní
informace o počasí a podle
aktuálnosti také informace o míře
znečištění ovzduší a dopravní
servis

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis,
počasí, doprava, očekávané
události, sport, hudební
publicistika, zábava

RÁDIO BONTON, a. s . / Hit rádio (CHR)
Rádio Bonton

p. 18-30 let

Hity posledních 10 let tvoří min.
70 % celkového objemu
vysílacího času, dále house
music a D'n'B

podíl mluveného slova neklesne
pod 8% vysílacího času, podíl
zpravodajských pořadů, neklesne
pod 4 % z podílu mluveného
slova, podíl hudby vydané v
posledních deseti letech,
neklesne pod 4 0 % celkového
objemu vysílacího času a podíl
české a slovenské hudby,
neklesne pod 5 0 % celkového
objemu vysílacího času

Zpravodajství ze světa, z domova zpravodajství z regionu
a v maximální míře z regionu,
dopravní informace, počasí,
kulturní servis, hádanky, soutéže,
písničky na přání, podíl hudby cca
60 %, podíl mluveného slova 14¬
15 %, podíl zpravodajství 6-7 %

Rádio Contact Liberec
spol. s r. o. / Rádio
Contact Liberec

nezávislá hudební,
informační, komerční
rozhlasová stanice

20-50 let

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roli + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce 60¬
70 % z podílu hudby

InFin.s.r.o./Country
SEVER

Rádio s formátem skrz
žánry nejen pro aktivní
dospělé (25-35 let)

25-35 let

Hudba od 70. let do
Zpravodajství, informační servis,
současnosti, důraz na českou a doprava a počasí, publicistické
slovenskou tvorbu
rubriky, víkendové vysílání pro
rekreanty a chalupáře,

Lokální zpravodajství,
předpověď počasí,
dopravní servis, kulturní
servis, servisní
informace, publicistické
rubriky

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

p. 30^45 let, s. 25 - 50

Maximální zaměření na českou Podíl mluveného slova z
hudební produkci - 65 %, rock, celkového denního podílu vysílání
folk, pop
20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2>< v hodině + servisní
informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

Informace z regionu
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst
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Rádio Proglas, s . r. o. / Rodinné rádio
RÁDIO P R O G L A S

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
pod 16 % z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské Denně zprávy
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro z pokrytých regionu
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem.

Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní hudba
14,9%
Populární a výplňová hudba
42,9 %

- Nevysílá reklamy

Duchovní pořady

Podíl mluveného slova neklesne
pod 35 %
Podíl kulturních poradu neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

Podíl pořadu pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
Programy zachytitelné

dobře

E V R O P A 2, spol. s r. o. Hudební rádio
/EVROPA 2

p. 12-30 let

25-45 let s přesahy
MEDIA BOHEMIA a. s . / Hudební stanice se
zpravodajskými relacemi
RÁDIO BLANÍK
SEVERNÍ ČECHY

Programy zachyitelné
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částečně:

50 % novinky + hity od 1995současnost CHR+hotAC zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

Hudba, Ranní show (soutěže,
kvizy a živé telefonování), Factory
Bootleg Monopol (taneční hudba),
Hitparáda Evropy 2

Kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální okna
pro místní (regionální)
rozhlasové stanice

Hudba středního proudu od 50.
let do druhé poloviny 90. let
(pop, rock country a folk,
muzikálové a filmové písně),
podíl domácí hudby cca 30 %

Mluvený projev tvoří v denním
Aktuální informace z
průměru cca 1 1 - 1 3 % oproti
regionu
hudebnímu programu;
zpravodajství, počasí, informace a
servis, malá publicistika, zábava,
aktuality ze společenského dění

Evropa 2 bere na vědomí
veškeré dění v ČR, a to bez
rozdílu národnostních,
etnických a jiných menšin

MEDIA BOHEMIA a. s . / nezávislá rozhlasová
stanice rodinného typu
Hitrádio Magie

p. 2CM5 let

MEDIA BOHEMIA a. s . / H u d e b n ě - z á b a v n á
15-45 let
regionální stanice
Fajn North Music
s posílenou informační a
zpravodajskou složkou
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zejména populární
hudba+některé menšinové
žánry (country, folk, oldies,
nezávislá scéna)

Zpravodajství (svět, domov,
region, sport, doprava a počasí),
publicistika, kultura, hudební a
specializované pořady; podíl
mluveného slova 9-12 %, podíl
zpravodajství 15 % mluveného
slova

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov nad
Kněžnou, Trutnov a
Hradec Králové)

Skladby hvězd 80. a 90. let až
po současnost, zhruba 10%
podíl zastoupení domácí hudby
v programu

10% podíl mluveného slova
včetně šelfu a autopromotion;
zpravodajství - dominující
regionální informace, v menší
míře i ze světa, předpověd počasí
ve všech pravidelných
zpravodajských relacích, přehled
denního tisku, očekávané
události, kurzovní lístek,
informace o filmech a videu,
zábava, životní styl, soutěže,
písničky na přání, hitparády,
navýšení podílu Kulturních
informací při zachování
stávajícího podílu mluveného
slova

Regionální obsah
informací a
zpravodajství, drobná
regionální publicistika

Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-74 838/2013-613 ze dne 18. 7. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysíláni VKV vysílače ČESKA LIPA MĚSTO 99,1 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (46 322 obyvatel)

Měřítko:
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I

10 km

i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Děčín m ě s t o 2 92,0 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Gama media s.r.o. / Gama Rádio
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
4. 2. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova f^i)/6,120 oo Praha 2
Tel.: + 420 37Í1 813 830 / Fax; + tpo 27 n 810 f
www.rrtv.cz

Gama media
Bělehradská
43401 Most

s.r.o.

360/6

S p . zn./ldent.: 2013/671/zab
Č.j.: zab/513/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 3 - 2 0 1 4 / poř.č.: 5

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 4. února 2014 toto

ROZHODNUTÍ

Rada uděluje společnosti Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ
434 0 1 , licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Děčín město 2 92,0 MHz / 1 0 0 W pro program Gama Rádio na dobu 8 let.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů)
přijímatelnách na území pokrytém z vysílače Děčín město 2 92,0 MHz / 100 W a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah) vysílače Děčín město 2 92,0 MHz / 1 0 0 W t v o ř í nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Děčín město 2 92,0 M H z / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 14 11 11 / 50 46 21

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi.
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Odůvodnění:
Rada dne 20. srpna 2013 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů - dle souboru technických parametrů:
Děčín město 2 92,0 M H z / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 14 11 11 / 5 0 46 2 1 .
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 30. září 2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu jediný účastník řízení.
Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídila
předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 17. prosince 2013.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)

3)

4)

5)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
přínos rozvoji původní tvorby
přínos rozvoji kultury menšin
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria

6)

7)

8)

právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
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Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Gama Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Děčín město 2 92,0 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 11 / 50 46 21 na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení Gama media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Gama Rádio s
hudbou 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké i světové provenience s orientací na
rock, s přesahy na blues a soft rock s podporou regionální hudební scény, country a jazz.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 25 - 50 let.

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení provozuje
rozhlasové vysílání s programem Gama Rádio od roku 2008. Jednatelé společnosti jakožto i vedoucí
pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je doloženo v projektu žadatele
Gama media s.r.o. Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se
organizačního řešení získávání místních informací i technické připravenosti k zajištění vysílání a tyto
skutečnosti doložil potvrzeními o předjednané spolupráci, které jsou založeny ve správním spise.
Náklady na provozování vysílání budou financovány z reklamní činnosti. Na národním trhu je Gama
média s.r.o. zastupována společností MMS. Další finanční prostředky jsou získávány PR aktivitami,
případně výrobou reklamních filmů a reportáží v rámci projektu regionálního informačního portálu
www.alfatv.cz. Další příjmy plynou z marketingových a komunikačních činností, které firma zabezpečuje
pro jiné subjekty v rámci regionu. Jejich realizaci zabezpečují jednatelé společnosti.
Jednorázové náklady na zprovoznění vysílače budou hrazeny z finančních prostředků firmy. Provozní
vícenáklady potom z rozšíření reklamních aktivit na území města Děčín a okolí. Tyto skutečnosti jsou
doloženy bankovní referencí, která je součástí správního spisu. Z možných 9 bodů získal žadatel 8 bodů.

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením, jejíž společníky
jsou fyzické osoby: Bc. Petr Petrik, Ing. Roman Viktora a Petra Kutová, MBA. Vlastnická struktura je tedy
transparentní. Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky
proto Rada dospěla k závěru, že je splněné. Z možných 2 bodů získal žadatel 2 body.

Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 7 bodů.
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Dílčí kritérium, podíl mluveného slova 12% až 20 % v čase od 06:00 do 22:00 hod. včetně víkendů a
mimo pracovní dny, mimo uvedený čas od 5% do 10 % bylo vyhodnocen 0 bodů, jelikož v d a n é lokalitě
nepřesahuje střední hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Žadatel uvedl, že bude vysílat každý
večer hodinové speciální hudební pořady tematicky zaměřené na jednotlivé rockové proudy. Pořady jsou
vysílány v pondělí až čtvrtek s nočními reprízami v ostatních dnech. Dále publicistické půl až hodinové
pořady zaměřené na regionální život. Do pořadů jsou zváni lidé, kteří něčeho dosáhli a to v oblasti sportu,
kultury, zájmových oblastí, politiky a veřejného života. Více je uvedeno v projektu, který je součástí
správního spisu.
Podíl zpravodajství a servisních informací, v pracovní dny v každé hodině od 6:00 do 20:00 hod
zpravodajství 2 x v hodině o celkové délce 4 - 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od 19:00 hod.
do 06:00 hod. o celkové délce 1 - 4 min, byl vyhodnocen 0 bodů, jelikož v d a n é lokalitě nepřesahuje
střední hodnotu zpravodajství a servisních informací vysílaných ostatními rozhlasovými stanicemi.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu byl ohodnocen 3 body. Toto kritérium bylo naplněno. Počet programů s
obdobným formátem byl ohodnocen jedním bodem, i když žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na
pokrytém území, přesto splňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z toho
důvodu, že na pokrytém území je vysíláno 6 programů obdobného hudebního formátu.
Cílová skupina, 25 - 50 let, nenaplnila parametry manuálu, jelikož v d a n é lokalitě nepřesahuje střední
hodnotu cílové skupiny posluchačů. Proto bylo toto kritérium hodnoceno 0 body. Programové prvky ve
vazbě na cílovou skupinu byly ohodnoceny 1 bodem, jsou koncipovány jako nepřetržitý tok hudby,
střídající se s mluveným slovem a informacemi majícími převážně vztah k regionu.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel 2 body za základní dílčí kritérium vlastní autorské pořady, které
je splněno zcela, kde veškeré vlastní autorské pořady jsou uvedeny v projektu žadatele, který je
součástí spisu, dále 2 body za podporu začínajících umělců, kde forma podpory bude spočívat v
představení jejich tvorby v rámci autorských pořadů. Tuto podporu žadatel doložil předjednanou
spoluprácí. Kritérium podpora kulturních akcí a její způsob získala hodnocení 1 bod, jelikož byla
doložena spolupráce již probíhající, pro Děčín není doložena žádná předjednaná spolupráce.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí
kritérium identifikace menšiny a její způsob podpory udělila 2 body ze 4 možných, neboť žadatel
identifikoval menšinu, kterou hodlá podporovat, a to menšinu romskou, ale nebyla doložena předjednaná
spolupráce.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
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Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze d n e : 4 . 2 . 2 0 1 4

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t (ostatní, 13.2.2014, Příloha č. 1), D o k u m e n t (přehled, 9.12.2013, p r o g r a m y
zachytitelné na ú z e m í Děčín m ě s t o 2 9 2 , 0 M H z ) , D o k u m e n t ( m a p a , 2 7 . 8 . 2 0 1 3 , m a p a Děčín
Město 2 92,0 MHz)

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2014.02.28 08:20:37 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Gama media s.r.o.

Označení (název) programu:

Gama Rádio

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi

II. Dalši programové podmínky
-

podíl mluveného slova 12% až 20 % v čase od 06:00 do 22:00 hod. včetně víkendů a mimo
pracovní dny. Mimo uvedený čas 5% až 10 %.

-

podíl zpravodajských a servisních informací v pracovní dny v každé hodině od 6:00 do
20:00 hod 2 x v hodině o celkové délce 4 - 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od
19:00 hod. do 06:00 hod. o celkové délce 1 až 4 min.

-

hudební složka programu je hudba 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké
i světové provenience s orientací na rock, s přesahy na blues a soft rock s podporou
regionální hudební scény. Od bluesových kořenů přes rock and roli, country, jazz a hlavní
rockové proudy až po současné trendy rozvoje rockové hudby.

-
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program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 25 - 50 let

Děčín město 2 92,0 MHz / 100 W
provozovatel / název

Programová skladba

programu

vysílání

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Programy přijimatelné velmi dobře
Český rozhlas / Č R o l

Zpravodajsko-publicistická

posluchači

Převaha zpravodajství a Informační servis o

Speciální pořady věnované

Radiožurnál

celoplošná stanice

preferující seriózní

publicistiky

událostech doma i v

náboženskému životu,

zahraničí; zprávy z

národnostním menšinám

informace

politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace o
dopravě, energetice a
0 počasí; autentická
vyjádření politiků,
představitelů institucí
a podniků a dalších
osobností;
publicistické
příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice,
kultuře, sportu, česká
1 zahraniční populární
hudba
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Česky rozhlas/ČRo 2

Nezpravodajská celoplošná nejrůznější věkové

Poměr hudby a

Rozhlasové hry,

Přebírá pořady

Dvojka (AM)

stanice

mluveného slova 50:50

četba, publicistika,

regionálních studií

skupiny, z
nejrůznějších koutů

zpravodajství,

země

informace, zábava,
vysílání pro děti,
poradenství,
dokument coby
výpověď o naší době,
rubriky Host do
domu, Čas ke snění,
Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio
na kolečkách,
Tobogan, Jak t o vidí...

Český rozhlas / ČRo 3

Kulturní stanice (syntéza

Nejrůznější věkové

Vltava

všech druhů kultury a

skupiny se zájmem o ale i přenosy

Klasická i jazzová hudba, Programové schéma
je ve všední dny

Romů - pořad se zabývá

umění)

kulturu

z rockových klubu,

stejné - ranní

osudy Romů a jejich

alternativní hudba

zpravodajská Mozaika

životní kulturou

info z kultury, recenze
vážné hudby, Matiné
- setkání s osobností,
odpolední
publicistika, Čajovnapořad pro novou
generaci kultur,
posluchačů, večer
Opera-včetně
přenosů

513-10

Romano Drom aneb Cesty

Český rozhlas / ČRo 6

Sest hodin komentářů, analýz,
diskusí a jiných zajímavých
pořadů.

Český rozhlas / S E V E R

regionální stanice pro Severní
Čechy

F r e k v e n c e 1, a. s. /

Všeobecné celoplošné

Zaměřeno na rodinu 60.-80. léta + novinky,

Informační diskusní

Služba regionům

FREKVENCE 1

rádio zábavy a informací

s cílovou skupinou

4 0 % česká hudba,

kluby, publicistické

v rámci

29-49 let

střední proud, rock,

pořady (Press klub),

celoplošného

dance, folk, country

interaktivita - práce

vysílání

široký výběr hudebních
žánru

Celoplošná analytickopublicistická stanice,
zaměřená nejen na
komentování
politických událostí,
ale zejména na
přibližování vzniku,
vývoje a života
občanské společnosti
České republiky a
evropských zemí,
pořady zaměřené na
kulturu, ekonomiku,
historické události

Zabývá se problematikou
národnostních menšin.
Věnuje se tématům, která
jsou vámi i námi diskutována.

Zpravodajství,
Zaměřeno na
publicistika,
informace z regionu
kalendárium, dopravní
servis, písničky na přání

Vysílání pro menšiny
(Sousedé)

s posluchačem, rádio
zábavy a informací,
zpravodajství a
servisní info info o
kulturních a
sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)

- obecné rádio
přístupné všem
- kontaktní rádio každodenní partner
513-11

- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a. s . /
Hitrádio FM Crystal

Nezávislá hudební a
zpravodajská stanice s
výrazným zaměřením na
oblast pokrytou signálem

MEDIA BOHEMIA a.s. /

Hudebně-zábavná
15-45 let
regionální stanice s posílenou
informační a zpravodajskou
složkou

Fajn North Music

513-12

2 5 ^ 5 let s přirozeným hudba od 60. let po
přesahem 5 let
současnost; podíl české a
slovenské hudební tvorby k
produkci zahraniční
neklesne pod 15-25 %;
formát „variety gold"

Skladby hvězd 80. a 90. let
až po současnost, zhruba
10% podíl zastoupení
domácí hudby v programu

podíl mluveného slova
Lokální informace
neklesne pod 10-14,5 % tvoří minimálně 5 %
vysílacího času
objemu zpráv
(počítáno bez reklamy);
podíl pořadu
zpravodajských,
informačních,
publicistických a
vztažených k území
neklesne pod 5 %
vysílacího času; Servisní
informace- každá hlavní
zpravodajská relace
obsahuje podle potřeb
veřejnosti servisní
informace o počasí a
podle aktuálnosti také
informace o míře
znečištění ovzduší a
dopravní servis

10% podíl mluveného
slova včetně šelfu a
autopromotion;
zpravodajství,
předpověď počasí a
dopravní sevis ve všech
pravidelných
zpravodajských relacích,
přehled denního tisku,
očekávané události,
kurzovní lístek,
informace o filmech a
videu, zábava, životní
styl, soutěže, písničky
na přání, hitparády

Regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

Radio Investments s.r.o. Lokální h u d e b n í s t a n i c e
/ Radio Beat -

p. 3 5 - 5 5 let

Rocková h u d b a

s rockovou orientací

Podíl m l u v e n é h o
slova m i n . 1 0 % ,

Ru/138/01

informační a
z p r a v o d a j s k ý servis,
počasí, d o p r a v a ,
očekávané událostí,
sport, hudební
p u b l i c i s t i k a , zábava

MEDIA BOHEMIA a. s . /
RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ
ČECHY

Hudební stanice se
zpravodajskými relacemi

25-45 let s přesahy

Hudba středního proudu od
50. let do druhé poloviny
90. let (pop, rock country a
folk, muzikálové a filmové
písně), podíl domácí hudby
cca 30 %

Mluvený projev tvoří
Aktuální informace z
v denním průměru cca
regionu
11-13 % oproti
hudebnímu programu;
zpravodajství, počasí,
informace a servis, malá
publicistika, zábava,
aktuality ze
společenského dění

LONDA, spol. s r. o. /

Celoplošné zpravodajské a

p. 3 0 - 4 5 let, s. 25 -

M a x i m á l n í z a m ě ř e n í na

Podíl m l u v e n é h o

Informace

RÁDIO IMPULS

informační rádio,

50

českou hudební

slova z c e l k o v é h o

z regionů

v h u d e b n í složce vysílání

p r o d u k c i - 6 5 % , rock,

denního podílu

v pravidelných

s maximálním zaměřením

folk, pop

vysílání 2 0 - 2 5 %.

časech a p ř e s n é

Z p r a v o d a j s t v í 6.00¬

f o r m ě , spolupráce

20.00 - 2 x v hodině +

s radnicemi

servisní i n f o r m a c e ,

velkých měst

na č e s k o u p r o d u k c i

aktuální t é m a dne,
kontaktní p o ř a d y reakce posluchačů,
d ů r a z na i n t e r a k t i v n í
pořady, publicistika,
reportáže o
aktuálních jevech ve
společnosti

Programy přijímatelné dobře
513-13

Český rozhlas / ČRo 2

Nezpravodajská celoplošná nejrůznější věkové

Poměr hudby a

Rozhlasové h r y ,

Přebírá p o ř a d y

Dvojka

stanice

m l u v e n é h o slova 5 0 : 5 0

četba, publicistika,

regionálních studií

skupiny, z
nejrůznějších k o u t ů

zpravodajství,

země

i n f o r m a c e , zábava,
vysílání p r o d ě t i ,
poradenství,
dokument coby
v ý p o v ě ď o naší d o b ě ,
rubriky Host do
d o m u , Čas ke s n ě n í ,
Černobílá mozaika,
R a d i o a u t o m a t , Rádio
na k o l e č k á c h ,
T o b o g a n , Jak t o vidí...

Rádio Contact Liberec
s p o l . s r. o. / Rádio
C o n t a c t Liberec

nezávislá hudební,
informační, komerční
rozhlasová stanice

20-50 let

MEDIA BOHEMIA a. S. /

Hudebně informační rádio

Hitrádio FM Plus

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roli + v
menší míře dance, disco,
country, folk, podíl světové
produkce 60-70 % z podílu
hudby

Zpravodajství ze světa, z zpravodajství z
regionu
domova a v maximální
míře z regionu, dopravní
informace, počasí,
kulturní servis, hádanky,
soutěže, písničky na
přání, podíl hudby cca
60 %, podíl mluveného
slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

p. 2 0 - 3 5 l e t s

Podíl h u d b y 8 0 " % ,

Z p r á v y , počasí,

Informace

přirozeným

h u d e b n í AC f o r m á t

doprava, přehled

regionálního

tisku, kalendárium,

významu, kulturní

burza pracovních

servis z r e g i o n u

přesahem

míst, soutěže,
i n f o r m a c e o d Policie,
h i t p a r á d a , písničky na
přání

513-14

Rádio Proglas, s . r. o. /
RÁDIO P R O G L A S

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na
Denně zprávy
křesťanské pojetí
z pokrytých regionu
hodnot, pestrá nabídka
pro všechny věkové
skupiny, je kulturním,
informačním,
náboženským,
vzdělávacím i zábavným
médiem.

Podíl folklórní hudby
Náboženské pořady
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba - Nevysílá reklamy
14,9%
Populární a výplňová
hudba 42,9 %

Podíl mluveného slova
neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu
neklesne pod 7 %
slovesných poradu

Podíl pořadu pro děti a
mládež neklesne pod 6
Rádio T E P , a. s. / RÁDIO
TEP/Rádio BLANÍK: 5.00¬
24.00 přejímá program
Rádio Blaník; 0.00-5.00
program RÁDIO T E P

513-15

Nezávislá hudební
30-49 let s přesahy na
zpravodajsko-informativní
obě strany
stanice s výrazným lokálním
zaměřením na oblast pokrytou
signálem

85% podíl hudby z celkové 15% podíl mluveného
vysílací doby; minimálně
slova; zpravodajství,
20 % domácí tvorby,
sport, kultura, doprava
zejména hudba přelomu
70. a 80. let

Místní zpravodajství,
servisní informace
pro občany regionu

Duchovní pořady

Příloha č.5 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače DECIN MĚSTO 2 92,0 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (36 299 obyvatel)

Měřítko:

513-16

i

10 km

I

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Cheb 105,8 MHz / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Gama media s.r.o. / Gama Rádio
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
4. 2. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova f^i)/6,120 oo Praha 2
Tel.: + 420 37Í1 813 830 / Fax; + tpo 27 n 810 f
www.rrtv.cz

Gama media
Bělehradská
43401 Most

s.r.o.

360/6

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 6 7 3 / S T R / G a m
Č.j.: zab/583/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 3 - 2014 / poř.č.: 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 4. února 2014 toto

ROZHODNUTÍ

Rada uděluje společnosti Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ
434 0 1 , licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Cheb Špitálský vrch 105,8 MHz / 1 0 0 W pro program Gama Rádio na dobu 8 let.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů)
přijímatelnách na území pokrytém z vysílače Cheb Špitálský vrch 105,8 MHz / 100 W a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah) vysílače Cheb Špitálský vrch 105,8 MHz / 1 0 0 W tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Cheb Špitálský vrch 105,8 M H z / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi.

583-1

Odůvodnění:
Rada dne 20. srpna 2013 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů - dle souboru technických parametrů:
Cheb Špitálský vrch 105,8 M H z M O O W , souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 14. října 2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu jediný účastník řízení.
Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídila
předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 17. prosince 2013.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

583-2

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)

3)

4)

5)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
přínos rozvoji původní tvorby
přínos rozvoji kultury menšin
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria

6)

7)

8)

právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
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Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Gama Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Cheb Špitálský vrch 105,8
MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:12 21 31 / 50 05 12 na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení Gama media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Gama Rádio s
hudbou 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké i světové provenience s orientací na
rock, s přesahy na blues a soft rock s podporou regionální hudební scény, country a jazz.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 25 - 50 let.

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení provozuje
rozhlasové vysílání s programem Gama Rádio od roku 2008. Jednatelé společnosti jakožto i vedoucí
pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je doloženo v projektu žadatele
Gama media s.r.o. Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se
organizačního řešení získávání místních informací i technické připravenosti k zajištění vysílání a tyto
skutečnosti doložil potvrzeními o předjednané spolupráci, které jsou založeny ve správním spise.
Náklady na provozování vysílání budou financovány z reklamní činnosti. Na národním trhu je Gama
média s.r.o. zastupována společností MMS. Další finanční prostředky jsou získávány PR aktivitami,
případně výrobou reklamních filmů a reportáží v rámci projektu regionálního informačního portálu
www.alfatv.cz. Další příjmy plynou z marketingových a komunikačních činností, které firma zabezpečuje
pro jiné subjekty v rámci regionu. Jejich realizaci zabezpečují jednatelé společnosti.
Jednorázové náklady na zprovoznění vysílače budou hrazeny z finančních prostředků firmy. Provozní
vícenáklady potom z rozšíření reklamních aktivit na území města Cheb a okolí. Tyto skutečnosti jsou
doloženy bankovní referencí, která je součástí správního spisu. Z možných 9 bodů získal žadatel 8 bodů.

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením, jejíž společníky
jsou fyzické osoby: Bc. Petr Petrik, Ing. Roman Viktora a Petra Kutová, MBA. Vlastnická struktura je tedy
transparentní. Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky
proto Rada dospěla k závěru, že je splněné. Z možných 2 bodů získal žadatel 2 body.

Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 7 bodů.
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Dílčí kritérium, podíl mluveného slova 12% až 20 % v čase od 06:00 do 22:00 hod. včetně víkendů a
mimo pracovní dny, mimo uvedený čas od 5% do 10 % bylo vyhodnoceno 1 bodů, jelikož v d a n é lokalitě
přesahuje střední hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Žadatel uvedl, že bude vysílat každý
večer hodinové speciální hudební pořady tematicky zaměřené na jednotlivé rockové proudy. Pořady jsou
vysílány v pondělí až čtvrtek s nočními reprízami v ostatních dnech. Dále publicistické půl až hodinové
pořady zaměřené na regionální život. Do pořadů jsou zváni lidé, kteří něčeho dosáhli a to v oblasti sportu,
kultury, zájmových oblastí, politiky a veřejného života. Více je uvedeno v projektu, který je součástí
správního spisu.
Podíl zpravodajství a servisních informací, v pracovní dny v každé hodině od 6:00 do 20:00 hod
zpravodajství 2 x v hodině o celkové délce 4 - 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od 19:00 hod.
do 06:00 hod. o celkové délce 1 až 4 min, byl vyhodnocen 1 bodem, jelikož v dané lokalitě přesahuje
střední hodnotu zpravodajství a servisních informací vysílaných ostatními rozhlasovými stanicemi.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu byl ohodnocen 3 body. Toto kritérium bylo naplněno. Počet programů s
obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů, jelikož žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na
pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z toho důvodu,
že na pokrytém území je vysíláno 5 programů obdobného hudebního formátu.
Cílová skupina, 25 - 50 let, nenaplnila parametry manuálu, jelikož v d a n é lokalitě je tato cílová skupina
dostatečně zastoupena. Proto bylo toto kritérium hodnoceno 0 body. Programové prvky ve vazbě na
cílovou skupinu byly ohodnoceny 1 bodem, jsou koncipovány jako nepřetržitý tok hudby, střídající se s
mluveným slovem a informacemi majícími převážně vztah k regionu.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel 2 body za základní dílčí kritérium vlastní autorské pořady, které
je splněno zcela, kde veškeré vlastní autorské pořady jsou uvedeny v projektu žadatele, který je
součástí spisu, dále 2 body za podporu začínajících umělců, kde forma podpory bude spočívat v
představení jejich tvorby v rámci autorských pořadů vlastní prezentací. Tuto podporu žadatel doložil
předjednanou spoluprácí. Kritérium podpora kulturních akcí a její způsob získala hodnocení 1 bod,
jelikož byla doložena spolupráce již probíhající, pro Cheb není doložena žádná předjednaná
spolupráce.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí
kritérium identifikace menšiny a její způsob podpory udělila 3 body ze 4 možných, neboť žadatel
identifikoval menšinu, kterou hodlá podporovat, a to menšinu romskou, německou a vietnamskou, ale
nebyla doložena předjednaná spolupráce.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
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Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 4.2.2014

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (přehled, 13.2.2014, Příloha č. 1), Dokument (přehled, 9.12.2013, programy
zachytitelné na území Cheb Špitálský vrch 105,8 MHz), Dokument (mapa, 27.8.2013, mapa
CHEB ŠPITÁLSKY VRCH 105,8 MHz)

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2014.02.28 08:21:03 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Gama media s.r.o.

Označení (název) programu:

Gama Rádio

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi

II. Dalši programové podmínky
-

podíl mluveného slova 12% až 20 % v čase od 06:00 do 22:00 hod. včetně víkendů a mimo
pracovní dny. Mimo uvedený čas 5% až 10 %.

-

podíl zpravodajských a servisních informací v pracovní dny v každé hodině od 6:00 do
20:00 hod 2 x v hodině o celkové délce 4 - 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od
19:00 hod. do 06:00 hod. o celkové délce 1 až 4 min.

-

hudební složka programu je hudba 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké
i světové provenience s orientací na rock, s přesahy na blues a soft rock s podporou
regionální hudební scény. Od bluesových kořenů přes rock and roli, country, jazz a hlavní
rockové proudy až po současné trendy rozvoje rockové hudby.

-

583-8

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 25 - 50 let

Cheb Špitálsky vrch 105,8 MHz / 100 W
provozovatel / název

Programová skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Převaha zpravodajství a publicistiky

Informační servis o událostech

Speciální pořady věnované

programu
Programy přijťmatelné velmi dobře
Český rozhlas / ČRo 1

Zpravodajsko-publicistická

posluchači

Radiožurnál

celoplošná stanice

preferující seriózní

doma i v zahraničí; zprávy z

náboženskému životu,

informace

politiky, ekonomiky, kultury a

národnostním menšinám

sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření
politiků, představitelů institucí
a podniků a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční
populární hudba

Český rozhlas / ČRo 2

Nezpravodajská celoplošná

nejrůznější věkové

Poměr hudby a mluveného slova

Rozhlasové hry, četba,

Přebírá pořady

Dvojka

stanice

skupiny, z

50:50

publicistika, zpravodajství.

regionálních studií

nejrůznějších koutů

Informace, zábava, vysílání pro

země

děti, poradenství, dokument
coby výpověď o naší době,
rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radloautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to
vidí...

Český rozhlas / ČRo 3 Vltava Kulturní stanice (syntéza všech
druhů kultury a umění)

Programové schéma je ve

Romano Drom aneb Cesty

skupiny se zájmem o přenosy z rockových klubu,

Nejrůznější věkové

Klasická i jazzová hudba, ale i

všední dny stejné-ranní

Romů - pořad se zabývá osudy

kulturu

zpravodajská Mozaika- Info

Romů a jejich životní kulturou

alternativní hudba

z kultury, recenze vážné
hudby, Matlné-setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad
pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer O p e r a včetně přenosů
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Český rozhlas / Plzeň

regionální stanice pro západní

nejrůznější věkové

tradiční (lidová, folklorní a klasická

Zpravodajství, informační

Zaměření na informace víkendové a sváteční

Čechy - Plzeňský a Karlovarský

skupiny

hudba) i moderní trendy (rock,

servis, sport, publicistika,

z regionu, odpojování

country, folk, klubová scéna)

zábavné pořady

podle krajů

kraj
InFin, s.r.o. / COUNTRY

Hudební stanice ve formátu

p. 25-49 let s. 20-55

60. léta-R'n'R, country a folk,

Česká a zahraniční produkce

RÁDIO

country, folk a příbuzné žánry,

let

bluegrass, gospel, americký

v poměru 60:40, zpravodajství

Protestsong, trampská hudba,

formou informačních prvků,

doplněno zpravodajstvím

mluvené slovo max. 8 %

křesťanské pořady

kulturní servis, rozhovory,
dopravní servis, hudební a
žánrové pořady

EVROPA 2, spol. s r. o. /

Hudební rádio

p. 12-30 let

EVROPA 2

5 0 % novinky + hity od 1995-

Hudba, Ranní show (soutěže,

Kulturně-informační

Evropa 2 bere na vědomí

současnost CHR+hotAC - zaměřeno

kvizy a živé telefonování),

rubriky o dění

veškeré dění v ČR, a to bez

na cílovou skupinu, angloamerická

Factory Bootleg Monopol

v regionu,

rozdílu národnostních,

produkce, 1 0 % domácí tvorby

(taneční hudba), Hitparáda

zpravodajství, počasí,

etnických a jiných menšin

Evropy 2

sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální okna
pro místní (regionální)
rozhlasové stanice

Frekvence 1, a. s. /

Všeobecné celoplošné rádio

Zaměřeno na rodinu 60.-80. léta + novinky, 40 % česká

Informační diskusní kluby,

Služba regionům

FREKVENCE 1

zábavy a informací

s cílovou skupinou

hudba, střední proud, rock, dance,

publicistické pořady (Press

v rámci celoplošného

29-49 let

folk, country

klub), interaktivita - práce

vysílání

s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a
servisní info info o kulturních a
sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní
partner
- zpravodajství
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MEDIA BOHEMIA a. s . /

hudební a zábavná stanice pro

20-35 let s mírným

pop a lehčí rock 80.-90. let, Podíl

programové bloky během dne, aktuální informace z

Hitrádio Dragon

střední generaci

přesahem na obě

mluveného slova 8-12 %,

důraz na seriozní informace,

strany

zpravodajské relace pracovní dny:

muzika, informace, soutěže,

oblasti pokrytí

6.00 až 9.00 - dvakrát v hodině, vždy tipy, film, hudební novinky,
l x v hodině zpravodajský přehled;

hitparáda

9.00 až 18.00 - jednou v hodině;
víkendy: 7.00 až 18.00 hodin jednou v hodině, v případě potřeby
zařazení zpravodajské relace i v čase
19.00 až 5.00 hodin

Radio Investments s.r.o. /

Lokální hudební stanice

Radio Beat - Ru/138/01

s rockovou orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10
%, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava,
očekávané události, sport,
hudební publicistika, zábava

RTVCheb, k. s./RÁDIO

hudební rádio s regionálním

propagace regionální a vůbec české

Zpravodajství, počasí, sport,

EGRENSIS

zpravodajstvím

tvorby, podíl české hudby 30 %

podnikatelská inzerce, kultura

kultura v regionu

v regionu, kvizy, písničky na
přání, filmové minuty
Programy přijímatelné dobře
MEDIA BOHEMIA a. s. /

Hudebně informační rádio

Hitrádio FM Plus

p. 20-35 let s

Podíl hudby 80'-%, hudební AC

Zprávy, počasí, doprava,

Informace regionálního

přirozeným

formát

přehled tisku, kalendárium,

významu, kulturní servis

burza pracovních míst,

z regionu

přesahem

soutěže, informace od Policie,
hitparáda, písničky na přání

MEDIA BOHEMIA a. s. /
Rádio Blaník Západní Čechy

hudebně informační program

20-45 s přesahy

AC formát, 50-70 % country a folk

zprávy, sport, počasí, doprava, Informace regionálního
vlastní program, vlastní pořady významu, kulturní servis
z regionu
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LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO Celoplošné zpravodajské a

p. 30-45 let, s. 25 -

Maximální zaměření na českou

IMPULS

50

hudební produkcí - 65 %, rock, folk, celkového denního podílu

Informační rádio, v hudební
složce vysílání s maximálním
zaměřením na českou produkci

pop

Podíl mluveného slova z

vysílání 20-25 %. Zpravodajství přesné formě,
6.00-20.00-2x v hodině +

spolupráce s radnicemi

servisní informace, aktuální

velkých měst

téma dne, kontaktní p o ř a d y reakce posluchačů, důraz na
interaktivní pořady,
publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve
společností
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Informace z regionů
v pravidelných časech a

Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-51 471/2013-613 ze dne 17. 5. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače CHEB ŠPITÁLSKY VRCH 105,8 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (39 297 obyvatel)

Měřítko:
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i

10 km

i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Líbezníce 9 8 1 kHz / 10 kW
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
LIN a.s. / Rádío Impuls A M (dnes Český Impuls)
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
1. 4. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

UN a,s
Křemencová 175/4
11000 Praha

S p . zn./ldent.: 2013/647/zab
Č.j.: zab/1239/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 7 - 2014 / poř.č.: 8

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona
č. 231 / 2001 Sb„ o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.°), vydává dne 1. dubna 2014 toto

ROZHODNUTI

Rada uděluje společnosti LIN, a.s. IČ: 25720767, se sídlem Křemencová 175/4, 11000 Praha podle
§ 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů se souborem technických parametrů Líbezníce 981 kHz / 1 0 kW, souřadnice (WGS84): 14 28
54 / 50 11 08 s diagramem odpovídajícím dohodě GE75 pro podmínky šíření: den, noc - venkov a noc město, tj. pro nominální použitelné intenzity pole přízemní složky elektromagnetické vlny Eu = 63, 71
resp. 77 dBu pro program Rádio Impuls AM na dobu 8 let.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
981 kHz / 10 kW, vysílací stanoviště Líbezníce (souřadnice WGS 84: 14 28 54 / 50 11 08), diagram
využití kmitočtu v souladu s plánovacími parametry odpovídajícími dohodě GE75 pro podmínky šíření
„den", „noc - venkov" a „noc - město" (tedy pro nominální použitelné intenzity pole přízemní složky
elektromagnetické vlny E = 63, 7 1 , resp. 77 dB )
u

M

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudebně-informační rádio
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 981 kHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště
Líbezníce a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 981 kHz o vyzářeném výkonu
10 kW z vysílacího stanoviště Líbezníce.
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Odůvodnění:
Dne 3. září 2013 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení o
udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 981 kHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště Líbezníce (souřadnice WGS 84:
14 28 54 / 50 11 08) s územním rozsahem daným diagramem využití kmitočtu v souladu s plánovacími
parametry odpovídajícími dohodě GE75 pro podmínky šíření „den", „noc - venkov" a „noc - město" (tedy
pro nominální použitelné intenzity pole přízemní složky elektromagnetické vlny E = 63, 7 1 , resp. 77 dB ).
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 8. listopadu 2013.
u

M

Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena 1 žádost tohoto žadatele:
LIN, a.s. IČ: 25720767, se sídlem Křemencová 175/4, 11000 Praha.
Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 4. března 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)

3)

4)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
přínos rozvoji původní tvorby

5)

6)

7)

8)

přínos rozvoji kultury menšin
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabu lek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání

s programovou nabídkou na daném území.
4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl
zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský
program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu
důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č.
231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním
na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 8. listopadu 2013, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti; při vyhodnocování programové skladby
rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena, byly posuzovány jak
stanice vysílající v pásmu AM (tj. na středních vlnách), tak stanice v pásmu FM (na velmi krátkých
vlnách). Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
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Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Impuls AM prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 981 kHz o vyzářeném
výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště Líbezníce na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí společnosti
LIN a.s.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení LIN a.s. požádal o udělení licence k provozování hudebně-informačního rádia s názvem
Rádio Impuls A M . Jedná se o program zaměřený na posluchače ve věku 45 až 70 let s českou (popř.
slovenskou) hudbou a všeobecným i specializovaným zpravodajstvím s možností přebírat zpravodajství z
„Rádia Impuls" s odkazem na číslo licence.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Z možných 9 bodů získal účastník 7 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků. Předseda představenstva společnosti LIN a.s.
Rainer Poelmann (od roku 2007) a místopředseda představenstva společnosti Ivan Baťka (od roku 1995)
byli jednateli jediného akcionáře, společnosti LONDA spol. s r.o., která je provozovatelem rozhlasového
vysílání. Výše jmenovaní byli od doby podání žádosti až po den rozhodování o udělení licence ( 1 . 4.
2014) ve svých funkcích předsedy a místopředsedy představenstva akcionáře společnosti LIN a.s.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu projektového
technického řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání.
Náklady na provozování vysílání na středních vlnách z vysílacího stanoviště v Líbeznících bude
převážně z vlastních zdrojů, tedy z prostředků, vzniklých v souvislosti s provozováním stávajícího
rozhlasového vysílání „mateřské" stanice Rádia Impuls a s tím spojenou společností LONDA, spol. s.r.o.,
zejména pak obchodní činností. V budoucnosti se pak jedná zejména o prodej reklamního času na stanici
Rádio Impuls AM. Pokrytí nákladů, spojených s vysíláním prostřednictvím mezinárodně zkoordinovaného
kmitočtu Líbezníce 981 kHz dokládá společnost LIN a.s. výročními zprávami a zprávami auditora, jež jsou
rovněž k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku, dále účetní uzávěrky za roky 2006-2012 a zprávy
auditora a LONDA, spol. s.r.o. - výroční zprávy za roky 2004-2011 a zprávy auditora za období 2004¬
2012 jsou v elektronické podobě k dispozici na přiloženém CD. Rovněž finanční spolehlivost žadatele a
vlastníků žadatele byla dostatečným způsobem doložena, a proto Rada přidělila žadateli 1 bod za každé
ze tří základních dílčích kritérií v oblasti finanční připravenosti s tím, že žadatel je k zahájení vysílání v
zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven i po ekonomické stránce.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb„ žadatel má právní formu akciová společnost. Jediným akcionářem žadatele
je společnost LONDA spol. s r. o. IČ: 49241931, jejímž akcionářem je společnost AGROFERT, a.s. IČ:
26185610. Jediný akcionář této společnosti je fyzická osoba Ing. ANDREJ BABIŠ, dat. nar. 2. září 1954.
Vlastnická struktura je tedy transparentní až po koncové vlastníky do budoucna. Z možných 2 bodů získal
účastník 2 body.
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Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. Z možných 12 bodů získal účastník 5 bodů.
Pokud jde o mluvené slovo, udělila Rada tomuto žadateli jeden bod jen za jedno ze tří základních dílčích
kritérií, protože účastník řízení navrhl podíl mluveného slova ve výši 3 až 7 % v hodině (tj. 2 až 4 minuty),
což odpovídá běžné délce většiny hudebních stanic v regionu a bod za toto základní dílčí kritérium tedy
nelze udělit. Podíl autorsky vyrobených pořadů byl ohodnocen jedním bodem, vzhledem k tomu, že
autory mluveného slova a veškerého charakteru hodiny budou moderátoři sami, můžeme každý blok v
tzv. rozhlasových hodinách (6:00-18.00) považovat za neopakovatelný autorský program. Navržený
rozsah zpravodajství a servisních informací (zprávy v pracovní dny od 6 do 18 hod. jednou za hodinu v
rozsahu do 3 minut, o víkendu v upravené podobě - pravděpodobně s kratší délkou) s možností přebírání
zpravodajství z „Rádia Impuls" s odkazem na číslo licence, nepřesahuje střední hodnotu na pokrytém
území, proto bod za toto základní dílčí kritérium tedy nelze udělit.
Program vysílaný žadatelem bude nově vyráběný, zachytitelný v Praze se zaměřením především na
metropoli a Střední Čechy. Z toho vychází i jeho zpravodajská orientace. Původní zpravodajství stanice
Rádio Impuls A M při tom bude vycházet ze zdrojů a podkladů, které má k dispozici z Rádia Impuls
(agenturní zprávy, reportáže, webová stránka regiony.cz atd.). Rada proto ohodnotila uchazeče jedním
bodem za každé ze tří základních dílčích kritérií v oblasti lokalizace programu.
Žádný bod však žadatel neobdržel v případě hudebního formátu, jelikož na pokrytém území je již vysíláno
přes osm programů obdobného hudebního formátu a žánrová nabídka navrhovaná žadatelem není na
pokrytém území neobvyklá, takže nesplňuje podmínky manuálu. Žadatel proto nezískal bod za žádné ze
dvou základních dílčích kritérií vztahujících se k hudebnímu formátu vysílání, přičemž za každé z nich je
možné udělit maximálně dva body.
Z hlediska cílové skupiny je programová nabídka podle projektu koncipována tak, aby oslovovala především
posluchače ve věku 45 až 70 let. Jelikož takto vymezená cílová skupina zahrnuje také starší posluchače,
pro něž na pokrytém území vysílají pouze tři stanice, byl účastník řízení v základním dílčím kritériu rozpětí
s ohledem na programovou skladbu ohodnocen jedním bodem. Pokud jde o programové prvky ve vazbě
na cílovou skupinu, žadatel zmínil pouze přítomnost české hudby ve vysílání, což podle názoru Rady nelze
považovat za dostačující pro přidělení bodu za toto základní dílčí kritérium.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel tři body z možných šesti. Kladně byly hodnoceny vlastní autorské
pořady a podpora kulturních akcí, k níž se ve svém projektu v potřebném rozsahu vyjádřil, avšak
nezískal žádný bod za základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na region (dle
vyjádření v rámci veřejného slyšení k takové podpoře nespatřuje prostor), pňčemž za každé z těchto dvou
základních dílčích kritérií bylo možné udělit nejvýše dva body.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí
kritérium identifikace menšiny lze žadateli přidělit jeden bod z e čtyř možných, neboť žádnou konkrétní
menšinu ve svém projektu nespecifikoval. Podle žadatele bude duch zpravodajství i moderování přirozeně
a nenásilně směřovat k toleranci a podpoře všech společenských menšin s tím, že zvýšenou péči bude
stanice věnovat seniorům a jejich problematice.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
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procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 1.4.2014

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 8.4.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (ostatní,
27.2.2014, přehled rozhlasových stanic - Líbezníce 981 kHz), Dokument (mapa, 8.4.2014,
Diagram využití kmitočtu LÍBEZNÍCE 981 kHz)

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí
Date: 2014.04.11 19:03:46+02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

LIN, a.s.

Označení (název) programu:

Rádio Impuls AM

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudebně-informační rádio

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova 3 až 7 % v hodině

-

zprávy v pracovní dny od 6 do 18 hod. jednou za hodinu v délce do 3 minut, o víkendu v upravené
podobě s možností přebírání zpravodajství z programu Rádia Impuls provozovatele LONDA spol.
s r.o. (licence č.j.: Ru/194/98)

1239-9

-

hudební složka programu tvořena českou a slovenskou hudbou

-

převažujícím hudebním žánrem česká hudba 60., 70., 80. a první poloviny 90. let 20. století

-

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 45 až 70 let

Zachytitelnost rozhlasových stanic - Libeznice 981 kHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Programy přijímatelné velmi dobře
C O U N T R Y RÁDIO s.r.o. / C O U N T R Y
RÁDIO (AM )

Hudební stanice ve p. 25-49 let
formátu country,
s. 20-55 let
folk a příbuzné
žánry, doplněno
zpravodajstvím

60. léta - R'n'R, country a folk,
bluegrass, gospel, americký
Protestsong, trampská hudba,
mluvené slovo max. 8%

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvku, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové pořady

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady věnované

CRo2Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český r o z h l a s /

Kulturní stanice
(syntéza všech
druhu kultury a
umění)

Nejruznější
věkové
skupiny se
zájmem o
kulturu

ČRo 3 Vltava

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodaiství informace zábava vysílání pro regionálních studií
děti, poradenství, dokument coby výpověd o
naší době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění Černobílá mozaika Radioautomat
Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to vidí...

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika. Čaiovnapořad pro novou generaci kultur, posluchačů,

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
•t ¡1 i^lrt f tst 1 !• 1 1 V A I 1

Sest hodin
komentářů, analýz,
diskusí a jiných
zajímavých pořadu.

Celoplošná analyticko-publicistická stanice,
zaměřená nejen na komentování politických
událostí, ale zejména na přibližování vzniku,
vývoje a života občanské společnosti České
republiky a evropských zemí, pořady

C R o Regina

Veřejnoprávní
hudebně-informační
stanice

informace, zprávy, publicistika a hudba,
zábavné a kontaktní pořady, soutěže

Regionální události
(reportér v ulicích)

pořady určené
národnostním a
sociálním
menšinám

Český rozhlas / Region - Střední
Čechy

regionální stanice
pro území
Středočeského
kraje

Zpravodajství, publicistika, zábava, kontaktní
pořady, talk show, magazín o zahrádkaření a
kutilství

Zaměření na
regionální
zpravodajství

Pořady věnované
národnostním a
sociálním
menšinám

Český rozhlas /
ČRo 6

1239-10

pop, country, folk, dechovka

Zabývá se
problematikou
národnostních
menšin. Věnuje
se tématům,

E V R O P A 2, spol. s r.o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

5 0 % novinky + hity od 1995Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10%
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Podíl mluveného slova 7,5%

MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn Rádio

Hudební rádio se
p. 12-35 let
zaměřením na
region a současnou
hudbu

Frekvence 1, a.s. / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Soft rock, pop, módní trendy,
mluvené slovo cca 15%

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 4 0 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29
- 49 let

Kontaktní pořady s
posluchači
Česká a zahraniční produkce (10:90),
Informace o
zpravodajství, informace a servis (Burza
politickém, kulturním,
práce, spotřebitelská aktualita), zábava, malá sportovním a
publicistika (soutěže, hitparáda, besedy),
společenském dění
dopravní vysílání
v regionu (cca 4 0 %
zpravodajství)
Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
Rádio Bohemia spol. s r. o. / K i s s

Hudební rozhlasová p. 18-35 let
stanice - zaměření
na hudbu středního
proudu

Hudba středního proudu

Podíl mluveného slova cca 10 %,
zpravodajství, sport, počasí, doprava,
hitparáda, písničky na přání zábava,

B R O A D C A S T MEDIA s.r.o. / Rádio
Beat - Ru/138/01

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10%, informační
a zpravodajský servis, počasí, doprava,
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava
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p. 35-55 let

Orientace na regiony
prostřednictvím
mluveného slova,
regionální
zpravodajství

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK Hudební regionální
stanice

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
současnost, pop music+folk a
country, podíl české hudby cca
30%

Zpravodajství, informační servis, sport,
předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí, podpora
cestovního ruchu.

podíl mluveného slova neklesne pod 8%
vysílacího času, podíl zpravodajských
pořadu, neklesne pod 4 % z podílu
mluveného slova, podíl hudby vydané v
posledních deseti letech, neklesne pod 4 0 %
celkového objemu vysílacího času a podíl
české a slovenské hudby, neklesne pod 50%
celkového objemu vysílacího času

RÁDIO BONTON, a. s . / Rádio Bonton

Hit rádio (CHR)

p. 18-30 let

Hity posledních 10 let tvoří
min. 70 % celkového objemu
vysílacího času, dále house
m u s i c a D'n'B

LONDA, spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS

Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 3 0 ^ 5 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na českou Podíl mluveného slova z celkového denního
hudební p r o d u k c i - 6 5 % , rock, podílu vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 •
folk, pop
20:00 - 2x v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní porady - reakce
posluchačů, důraz na interaktivní pořady,
publicistika, reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Programy přijímatelné dobře
B B C Radiocom (Praha) s . r. o. / B B C
World Service

ZpravodajskoPosluchači
publicistická stanice vyžadující
přesné
informace a
analýzy

R K R , s . r. o / C l a s s i c FM

Hudební stanice
hrající výhradně
klasickou hudbu,
muzikálovou hudbu,
jazz a swing

C R o Regina

Veřejnoprávní
hudebně-informační
stanice

Český r o z h l a s / S E V E R

regionální stanice
pro Severní Čechy

1239-12

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Všechny
Klasická hudba, muzikál,
swing, jazz, evergreeny
věkové
kategorie,
zejména nad
40 let

široký výběr hudebních žánru

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (8.00-11.00 a 13.00¬
16.00) a anglickém (0.00-8.00, 11.00-13.00 a
16.00-24.00) jazyce, jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované
menšinám

Zprávy CRo 2 Praha, komentáře a pořady se
zdravotní a humánní tématikou, pravidelné
pořady kulturních institucí

informace, zprávy, publicistika a hudba,
zábavné a kontaktní pořady, soutěže

Regionální události
(reportér v ulicích)

pořady určené
národnostním a
sociálním
menšinám

Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
dopravní servis, písničky na přání

Zaměřeno na
informace z regionu

Vysílání pro
menšiny
(Sousedé)

4S PRODUCTION / Expres radio

Hudebněinformačnězábavné rádio

p. 15-35 let s Formát AC/oldies doplněno 20¬ Zpravodajství a další formy mluveného slova
přesahy
25 % hudby české formy
(pozvánky na koncerty, výstavy, a jiné
aktivity), počasí, kulturní servis, dopravní
zpravodajství, sport, přehled tisku, soutěže,
interaktivní komunikace (SMS, telefon, chat).
Podíl mluveného slova 10 % - 1 2 % ve všední
den, 4 % - 6 % víkendy a svátky,
zpravodajské vstupy 6 * denně (všední dny)

Zvýšený akcent vůči
dění v pražské
metropoli (Pražské
novinky)

Agentura T R S spol. s r. o. / RADIO 1

Hudební stanice se
zaměřením na
menšinové žánry

p. 19-25 let s. Rocková a taneční hudba,
jazz, hard rock, metal, hip hop,
15-35 let
filmová hudba, etnická a world
music, reggae

MEDIA BOHEMIA a. s . / City 93,7 FM

Hudební
p. 20-35 let
metropolitní stanice

Česká hudba 10-15 %

Radio Contact Liberec spol. s r.o. /
Radio Contact Liberec

nezávislá hudební,
informační,
komerční
rozhlasová stanice

20-50 let

hudba od 60. let do
Zpravodajství ze světa, z domova a v
současnosti pop, rock, soft
maximální míře z regionu, dopravní
rock, rock and roll+v menší
infprmace, počasí, kulturní servis, hádanky,
míře dance, disco, country,
soutěže, písničky na přání, podíl hudby cca
folk, podíl světové produkce 60¬ 60%, podíl mluveného slova 14-15 %, podíl
7 0 % c podílu hudby
zpravodajství 6-7%

zpravodajství z
regionu

F A J R O N T B S , s . r. o. / Radio Hey

Speciální
programový formát
mladí-dospělí
s rockovým
feelingem

p. 25-35 let

70. léta-současnost, hudba
tvoří 90 % programu, pop,
rock, česká tvorba 35 %

Lokální
zpravodajství,
informace o
slezském
euroregionu, lokální
a regionální
informace
Kontaktní pořady s
posluchači

Podíl české tvorby 20 %, podíl mluveného
sova 15 %, podíl vlastních pořadů min. 95 %,
novinky na alternativní scéně, hitparády
česká a zahraniční, kulturní servis (pozvánky
na koncerty, diskotéky, výstavy, filmy), knižní
servis
Podíl hudby min. 80 %, mluveného slova 6 %, Úzký vztah k životu
reklamy max. 10 %, zpravodajství, doprava,
v Praze, dopravní
soutěže, kulturní pozvánky, zajímavosti
servis a pražské
aktuality

Ranní show, informační pořady (finance,
práce, právo, politika), publicistické pořady,
společenské a kulturní rubriky, otevřená
telefonní linka na diskusní témata),
zajímavosti, zábava, hudba, pořady pro
zahrádkáře, sjednocování Evropy...
Podíl mluveného slova 7,5 %

Programy přijimatelné částečně
Český rozhlas / C R o Hradec Králové

1239-13

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00
hodin, poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

široký výběr hudebních žánru,
prostor pro regionální autory a
interprety

Zpravodajství, informační servis, počasí a
sport, publicistika, diskuze, hudba a zábava,
soutěže, události regionu

Zaměření na region,
dopravní informace a
regionální počasí

Pořady pro
polskou a
slovenskou
menšinu v rámci
slezského
euroregionu

M+M spol. s r. o. / Fajn Rádio A G A R A

hudebně-zábavný
program s
posílenou
informační složkou

12 - 39 let

skladby od 80. let do
současnosti, podíl české
složky v hudebním vysílání
tvoří 1 0 %

Zpravodajství, informační a dopravní servis,
počasí, přehled tisku; podíl mluveného slova
10 %, podíl hudby 90 %

Regionální zaměření
ve zpravodajství i
aktualitách

MEDIA BOHEMIA a. s . / Fajn rádio
North Music

Hudebně - zábavná 15-45 let
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

Skladby hvězd 80. a 90. let až
po současnost, zhruba 10%
podíl zastoupení domácí
hudby v programu

10% podíl mluveného slova včetně šelfu a
autopromotion; zpravodajství - dominující
regionální informace, v menší míře i ze světa,
předpověd počasí ve všech pravidelných
zpravodajských relacích, přehled denního
tisku, očekávané události, kurzovní lístek,
informace o filmech a videu, zábava, životní
styl, soutěže, písničky na přání, hitparády,
navýšení podílu Kulturních informací při
zachování stávajícího podílu mluveného
slova

Regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

G a m a media s . r. o. / Gama Rádio

Hudební rozhlasová cílová
hudba 60. až nultých let
stanice s rockovým skupina 25¬ české, slovenské, evropské,
zaměřením,
americké i světové
50 let
s místními a
provenience s orientací na
regionálními
rock, s přesahy na blues a
informacemi
soft rock s podporou
regionální hudební scény

aktuální lokální a regionální zpravodajství Regionální
zpravodajství,
podpora regionální
publicistických pořadů z oblasti politiky,
kultury, sportu a
společenského života, hudby i sportu;
hudby
10% podíl mluveného slova v čase od
s využitím reportáží, moderovaných

6.00 do 19.00 hod., 10% podíl české
tvorby ve vysílání (měřeno za 24 hodin),
Gama rádio nebude přebírat vysílání od
jiného provozovatele

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Crystal

Nezávislá hudební
a zpravodajská
stanice s výrazným
zaměřením na
oblast pokrytou
signálem

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Labe

Hudební vysílání se
zpravodajským
servisem posíleným
o regionální složku
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25-45 let
s přirozeným
přesahem 5
let

hudba od 60. let po
současnost; podíl české a
slovenské hudební tvorby k
produkci zahraniční neklesne
pod 15-25 %; formát „variety
gold"

podíl mluveného slova neklesne pod 10-14,5
% vysílacího času (počítáno bez reklamy);
podíl pořadu zpravodajských, informačních,
publicistických a vztažených k území
neklesne pod 5 % vysílacího času; Servisní
informace- každá hlavní zpravodajská relace
obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní
informace o počasí a podle aktuálnosti také
informace o míře znečištění ovzduší a
dopravní servis

Lokální informace
tvoří minimálně 5 %
objemu zpráv

hudební formát neuveden
v LP; v odůvodnění udělení
licence výrazný country profil

Rádio nebude přebírat program jiného
Také lokální a
provozovatele, je povoleno vysílání
regionální
odděleného programu na kmitočtu Most 99,6 zpravodajství
MHz; zpravodajství, počasí, dopravní, kulturní
a ekologický servis, sportovní relace, zábava
a soutěže, reportáže, tip na víkend, burza
práce, obalové prvky a komerční komunikace

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Most

Regionální hudebně p. 18-35 let
zpravodajská
stanice

HOT AC; evropská, americká a
česká hudba 80.-90. let, podíl
české a slovenské hudby
neklesne pod 10 %

Podíl mluveného slova 9-12 %, zpravodajství
6-9 hod 2 " , 9-17 hod. 1 * , počasí, dopravní a
ekologický servis, kontaktní pořady, kulturní
informace, soutěže, sportovní informace,
informace o mimořádných událostech

Společenský
regionální servis

s. 12-49 let
MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM

Plus

Hudebně
informační rádio

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio Magie nezávislá
rozhlasová stanice
rodinného typu

p. 20-35 let s Podíl hudby 80"%, hudební AC Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
formát
přirozeným
kalendárium, burza pracovních míst, soutěže,
informace od Policie, hitparáda, písničky na
přesahem
přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

p. 20-45 let

zejména populární
hudba+nékteré menšinové
žánry (country, folk, oldies,
nezávislá scéna)

Zpravodajství (svět, domov, region, sport,
doprava a počasí), publicistika, kultura,
hudební a specializované pořady; podíl
mluveného slova 9-12 %, podíl zpravodajství
15 % mluveného slova

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov
nad Kněžnou,
Trutnov a Hradec
Králové)

Rádio Bohemia spol. s r. o. / K i s s
Delta

Hudební rozhlasová p. 18-35 let
stanice - zaměření
na hudbu středního
proudu

Hudba středního proudu

Podíl mluveného slova cca 10 %,
zpravodajství, sport, počasí, doprava,
hitparáda, písničky na přání zábava,

Orientace na regiony
prostřednictvím
mluveného slova,
regionální
zpravodajství

Rádio Bohemia spol. s r. o. / K i s s
Jižní čechy

Hudební rozhlasová p. 18-35 let
stanice-zaměření
na hudbu středního
proudu

Hudba středního proudu

Podíl mluveného slova cca 10 %,
zpravodajství, sport, počasí, doprava,
hitparáda, písničky na přání zábava,

Orientace na regiony
prostřednictvím
mluveného slova,
regionální
zpravodajství

oldies hudba, folková a country
hudba, podíl české a
slovenské hudby 7 % - 1 2 % z
celkového vysílacího času

Podíl mluveného slova 7 % - 1 2 % z
celkového vysílacího času bez reklamy,
zpravodajství, doprava, počasí, zábavné
pořady, ekologická složka a zdravý životní
styl, vstupování do vysílání, soutěže, přehled
tisku

Zpravodajství
z regionu středních
Čech a Prahy

První rozhlasová, s . r. o. / Oldies rádio Hudebně-zábavný
program s
aktuálním
zpravodajstvím
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p. 30-69 let

MEDIA BOHEMIA a. s . / RÁDIO
BLANÍK SEVERNÍ ČECHY

Hudební stanice se 25-45 let s
zpravodajskými
přesahy
relacemi

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio BLANÍK Regionální hudební p. 20-50 let
stanice s krátkým
VÝCHODNÍ ČECHY
zpravodajstvím a
blokem informací

Hudba středního proudu od 50.
let do druhé poloviny 90. let
(pop, rock country a folk,
muzikálové a filmové písně),
podíl domácí hudby cca 30 %

Mluvený projev tvoří v denním průměru cca
11-13 % oproti hudebnímu programu;
zpravodajství, počasí, informace a servis,
malá publicistika, zábava, aktuality ze
společenského dění

Aktuální informace z
regionu

Hudba tvořena z 1/3 hity 6 0 ¬
70. let, z 1/3 hity 80. - 1 . půlky
90. let, 1/3 současných hitu,
podíl hudby 85-90 %, česká a
slovenská hudba 20 %

Zpravodajství - doprava, počasí přehled tisku, Informace o
publicistické rubriky, zajímavosti, kultura,
událostech ve
zájmové činnosti
Východočeském
regionu

Rádio T E P , a. s. / RÁDIO TEP/Rádio
BLANÍK: 5.00 -24.00 přejímá program
Rádio Blaník; 0.00 - 5.00 program
RÁDIO T E P

Nezávislá hudební 30-49 let
8 5 % podíl hudby z celkové
15% podíl mluveného slova; zpravodajství,
zpravodajskos přesahy na vysílací doby; minimálně 20 % sport, kultura, doprava
informativní stanice obě strany
domácí tvorby, zejména hudba
s výrazným
přelomu 70. a 80. let
lokálním
zaměřením na
oblast pokrytou
signálem

Místní zpravodajství,
servisní informace
pro občany regionu

Rádio Černá Hora II s . r. o. / RÁDIO
ČERNÁ HORA

hudební stanice s
lokálním
zpravodajstvím

p.20-29 let
s. 12-45 let

hudba středního proudu a hity
80. a 90. let, formát hot AC
blížící se až CHR

lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a
kulturní servis, sněhový servis, oznamy a
hudební upoutávky, písničky na přání,
hudební porady, zábava

lokální programové
prvky

Routě Rádio s . r. o. / Rádio Dálnice

Specializované
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

hudba od 60. let až po
současnost - lehčí rock, pop,
country

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a
stručné všeobecné zpravodajství;
specializované porady a kampaně zaměřené
na prevenci v oblasti dopravy, sociální
marketing; stručné zpravodajství i ve třech
světových jazycích (anglický, německý a
francouzský); minimálně 4 dopravní (a to i
cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 hodin ve
všední dny; podíl mluveného slova minimálně
7 % od 6 do 18 hodin ve všední dny;
všeobecné zpravodajství 1 x za hodinu v čase
od 6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby,
minimálně 50 % evropské tvorby

Dopravní
zpravodajství
zaměřené na
Vysočinu
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Dopravní
zpravodajství pro
cizince (menšiny)

D i a g r a m v y u ž i t í k m i t o č t u L Í B E Z N Í C E 981 k H z / 40 d B W d a n ý n o m i n á l n í p o u ž i t e l n o u i n t e n z i t o u
pole p ř í z e m n í s l o ž k y e l e k t r o m a g n e t i c k é v l n y E u .
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Česká Lípa m ě s t o 1 0 7 , 1 M H z / 158 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
1. 4. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

MEDIA BOHEMIA

as.

Koperníkova 794/6
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2013/682/zab
Č.j.: zab/1258/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 7 - 2014 / poř.č.: 7

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona
č. 231 / 2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 1. dubna 2014 toto

ROZHODNUTÍ
Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 26765586, se sídlem Kopemíkova 794/6, PSČ
12000 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa město 107,1 MHz /
158 W, souřadnice WGS 84:14 32 05 / 50 41 20 pro program Rádio BLANÍK na dobu 8 let.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
vysílací stanoviště Česká Lípa město
kmitočet a výkon 107,1 MHz / 158 W
souřadnice WGS 8 4 : 1 4 32 05 / 50 41 20
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební regionální stanice
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 107,1 MHz o vyzářeném výkonu 158 W z vysílacího
stanoviště Česká Lípa město a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 107,1
MHz o vyzářeném výkonu 158 W z vysílacího stanoviště Česká Lípa město.
Odůvodnění:
Dne 3. září 2013 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení o
udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
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Česká Lípa město 107,1 MHz / 158 W, souřadnice WGS 84: 14 32 05 / 50 41 20 pro program Rádio
BLANÍK na dobu 8 let. Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 8. listopadu 2013.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena 1 žádost tohoto žadatele:
MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 12000 Praha.
Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 4. března 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)

3)

4)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek

5)

6)

7)

8)

přínos rozvoji původní tvorby
přínos rozvoji kultury menšin
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)
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Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře

zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.
2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl
zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský
program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu
důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č.
231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
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Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním
na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 8. listopadu 2013, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Česká Lípa město 107,1
MHz / 1 5 8 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení licence k provozování hudební regionální
stanice s názvem Rádio BLANÍK. Jedná se o program zaměřený převážně na posluchače ve věku od 20
do 45 let zaměřený na české a slovenské písničky, zlaté hity, formát AC a také folk a country.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Z možných 9 bodů získal účastník 8 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků. Skupina Media Bohemia působí již od roku 1995
(založení MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o.). Do skupiny patří v současnosti 29 úspěšných regionálních
rozhlasových stanic, jejichž týdenní poslechovost přesahuje 2,8 milionu lidí. K nejúspěšnějším z nich patří Rádio
BLANÍK, Fajn Rádio nebo sít Hitrádií. Zásadní součástí skupiny je obchodní zastupitelství MEDIA MARKETING
SERVICES a.s. (dále jen „MMS"), které na národním reklamním trhu zastupuje 61 rozhlasových stanic s
poslechovostí přesahující 4,6 milionu lidí. Mezi další společnosti, které zahrnuje skupina Media Bohemia, patří
LIMEMEDIA, a.s., Impression Media, s.r.o., AudioTech, s.r.o. a Allegria s.r.o. Statutárním orgánem žadatele je
představenstvo. Představenstvo má rozsáhlé zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání v České
republice, a to od jeho prvopočátků v první polovině devadesátých let. Také vedoucí pracovníci mají rozsáhlé
zkušenosti. Programový ředitel Mgr. Daniel Rumpík (nar. 1978) - v rozhlasovém vysílání působí od roku 1997.
Marketing, Vladislav Slezák (nar. 1977). Hudební ředitel, Dušan Kotora, jeden z největších odborníků na hudební
formáty. Redakce zpravodajství, Mgr. Iva Horáková. Bližší informace jsou uvedeny v projektu žadatele.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu projektového
technického řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání.
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Co se týče nákladů na provozování vysílání, MEDIA BOHEMIA a.s. je subjektem s dlouhodobě
stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny na příjmech z prodeje reklamního prostoru v
rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě dlouhodobé smlouvy společnost
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost je zisková a umožňuje provozovateli investice do
dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje bezproblémový chod všech provozovaných oblastí.
Běžné příjmy provozovatele budou přímým zdrojem financování dodatečných nákladů, které vzniknou v
případě získání nového kmitočtu, který je předmětem tohoto licenčního řízení. Účetní závěrky společnosti
MEDIA BOHEMIA a.s. jsou zveřejněny ve sbírce listin v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 8140 (obchodní plán na roky 2013-2017 viz projekt). Rovněž finanční
spolehlivost žadatele a vlastníků žadatele byla dostatečným způsobem doložena, a proto Rada přidělila
žadateli 1 bod za každé ze tří základních dílčích kritérií v oblasti finanční připravenosti s tím, že žadatel je k
zahájení vysílání v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven i po
ekonomické stránce.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb„ žadatel má právní formu akciová společnost. Jediným akcionářem
společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem
Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská republika. Vlastnická struktura je z převážné
části známa. Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky
proto Rada dospěla k závěru, že je možné je považovat za splněné a přidělit za něj jeden bod.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky
do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující
žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se společností se
sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů
ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat
za splněné jen částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. Z možných 12 bodů získal účastník 6 bodů.
Pokud jde o mluvené slovo, udělila Rada tomuto žadateli dva body ze tří základních dílčích kritérií,
účastník řízení navrhl podíl mluveného slova ve výši 15% - 20%, což odpovídá běžné délce většiny
hudebních stanic v regionu a bod za toto základní dílčí kritérium tedy nelze udělit. Podíl autorsky
vyrobených pořadů byl ohodnocen jedním bodem, vzhledem k tomu, že žadatel uvedl speciální pořady
typu Počasí s Magdalenou Lípovou, Česká hudební kronika s Karlem Vágnerem, Blanické notování s
Uhlířem a Svěrákem, Slavné desky hezky česky, odpolední rozhovory nebo ranní speciální vstupy s
meteorology z CHMÚ atd. Podíl autorských pořadů v celkové skladbě mluveného slova činí 100%.
Navržený rozsah zpravodajství a servisních informací ve všední den: Ranní zpravodajství - 6:00, 6:30,
7:00, 7:30, 8:00, 9:00 - každá rubrika je dlouhá cca 120 -180 sec. Odpolední zpravodajství14:00,15:00,16:00,17:00,18:00 - každá rubrika je dlouhá cca 60-90 sec. Předpověď počasí - 1x za
hodinu, od 5-22 hod. Každá rubrika je dlouhá cca 60 sec. Dopravní zpravodajství od 6-11 hod. a 14-18
hod. vždy minimálně 1x v délce cca 60 sec. 3x denně pak budeme v pásmu 7-18 hod. nabízet Speciální
servisy (sněhový, pylový). Každá rubrika je dlouhá cca 60-90 sec. Celkově jde o cca 70 minut čistého
času, což je cca 40-50% celkového objemu mluveného slova ve vysílání. Sobota: Ranní zpravodajství 6:00, 7:00, 8:00, 9:00,10:00 - každá rubrika je dlouhá cca 120 - 180 sec. Předpověď počasí budeme
vysílat každou hodinu minimálně 1x, a to v pásmu 6-22. Každá rubrika je dlouhá cca 60 sec. V pásmu od
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11 hod. do 17 hod. pak běží vždy 1x v hodině Víkendové tipy. Každá rubrika je dlouhá cca 90 sec.
Celkově jde o cca 42,5 minut čistého času, což je cca 30-40% celkového objemu mluveného slova ve
vysílání. Neděle: Odpolední zpravodajství-14:00,15:00,16:00,17:00,18:00 - každá rubrika je dlouhá cca
60-90 sec. Předpověď počasí budeme vysílat každou hodinu minimálně 1x, a to v pásmu 6-22 hod..
Každá rubrika je dlouhá cca 60 sec. V pásmu od 7 do 13 hod. pak běží vždy 1x v hodině Víkendové tipy.
Každá rubrika je dlouhá cca 90 sec. Dopravní zpravodajství běží v pásmu 14-18 hod. vždy minimálně 1x
v délce cca 60 sec. Celkově jde o cca 49,5 minut čistého času, což je cca 30-40% celkového objemu
mluveného slova ve vysílání Rádia BLANÍK. Podíl zpravodajství a servisních informací přesahuje střední
hodnotu na pokrytém území, proto byl žadateli udělen bod za toto základní dílčí kritérium.
Program vysílaný žadatelem je zcela originální, primárním cílem je nabídnout spíše důkladný pohled do
dění přímo v regionu. Celý podíl vysílacího času bude tvořen nově vyráběným nepřebíraným
programem, orientovaným na cílovou skupinu a region. Rada proto ohodnotila uchazeče jedním bodem
za každé ze tří základních dílčích kritérií v oblasti lokalizace programu.
Žádný bod však žadatel neobdržel v případě hudebního formátu, který budou tvořit české a slovenské
písničky, zlaté hity, formát AC a také folk a country, jelikož na pokrytém území je již vysíláno osm
programů obdobného hudebního formátu a žánrová nabídka navrhovaná žadatelem není na pokrytém
území neobvyklá, takže nesplňuje podmínky manuálu. Žadatel proto nezískal bod za žádné ze dvou
základních dílčích kritérií vztahujících se k hudebnímu formátu vysílání, přičemž za každé z nich je
možné udělit maximálně dva body.
Z hlediska cílové skupiny je programová nabídka podle projektu koncipována tak, aby oslovovala především
posluchače ve věku 20 do 45 let. Cílová skupina je na daném území již saturována, proto nebyl účastník
řízení v základním dílčím kritériu rozpětí s ohledem na programovou skladbu ohodnocen žádným bodem.
Pokud jde o programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu, žadatel uvedl konkrétní příklady, například
spolupráce se společností Global Assistance - klasický dopravní servis, telefonní rozhovory s jejich agenty,
nejrychlejší informace pro Českou Lípu a okolí, aktuální přehled cen PHM napříč regiony České republiky
nebo rozhovory s meteorology - několikrát denně nabízíme živé rozhovory s meteorology s ČHMÚ. Další
programové prvky jsou uvedeny v projektu žadatele. Podle názoru Rady lze tyto informace považovat za
dostačující pro přidělení bodu za toto základní dílčí kritérium.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel šest bodů z možných šesti. Kladně byly hodnoceny vlastní
autorské pořady, podpora začínajících umělců a její lokalizace na region a podpora kulturních akcí a její
způsob, k čemuž se žadatel ve svém projektu v potřebném rozsahu vyjádřil. Jde například o tvorbu
speciálních pořadů typu Počasí s Magdalenou Lípovou, Česká hudební kronika s Karlem Vágnerem,
Blanické notování s Uhlířem a Svěrákem, Slavné desky hezky česky, odpolední rozhovory nebo ranní
speciální vstupy s meteorology z CHMÚ, ale také samotné moderátory a redaktory, kteří vytváří
standardní moderátorské vstupy a zpravodajské relace na základě vlastního výběru témat, další
podrobné informace jsou uvedeny v projektu žadatele.
Základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na region je naplněno zejména v tom,
že žadatel chce podporovat například taneční skupinu Tutti Frutti, hudební skupinu Area Core nebo
mažoretky ZŠ Slovanka, u kterých chtějí navázat aktivní oboustrannou spolupráci na akcích Rádia
BLANÍK nebo ostatních aktivitách v České Lípě. Žadatel spolupráci doložil do správního spisu.
Základní dílčí kritérium podpory kulturních akcí žadatel splnil. Jedná se například o mediální podporu
městských slavností a jiné akce, které souvisí s významnými aktivitami města Česká Lípa a celého
Libereckého kraje, divadelní premiéry a představení, koncerty a hudební vystoupení interpretů známých
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z vysílání, významné filmové premiéry a prezentace dalších atraktivních filmových titulů, sportovní akce,
turnaje, hry, soutěže, dětské dny, akce pro celou rodinu, aktivity pro seniory. Ostatní aktivity jsou uvedeny
v projektu spolu s doložením spolupráce.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí
kritérium identifikace menšiny lze žadateli přidělit tři bod ze čtyř možných, neboť žadatel uvedl konkrétní
menšiny i způsob zajištění jejich rozvoje. Svá tvrzení však nedoložil předjednanou spoluprácí. Jako příklad
lze uvést působení romského sdružení Cačipen nebo Komunitní centrum In Báze, které je již řadu let
otevřenou platformou pro vzájemné poznávání české veřejnosti s cizinci i etnickými menšinami.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 1.4.2014

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 9.4.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (přehled,
3.2.2014, Přehled rozhlasových stanic zachytitelných v České Lípě 107,1 MH), Dokument
(mapa, 9.4.2014, mapa Česká Lípa město 107,1 MHz)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.04.14 16:10:11 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

P ř í l o h a č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA a.s.

Označení (název) programu:

Rádio BLANÍK

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební regionální stanice

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova 15% - 20%

-

Zpravodajství a servisní informace:

-

Ranní zpravodajství - 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00. Každá rubrika je dlouhá cca 120 -180
sec.

-

Odpolední zpravodajství -14:00,15:00,16:00,17:00,18:00. Každá rubrika je dlouhá cca 60-90
sec.

-

Předpověď počasí - 1x za hodinu, od 5-22 hod. Každá rubrika je dlouhá cca 60 sec.

-

Dopravní zpravodajství od 6-11 hod. a 14-18 hod. vždy minimálně 1x v délce cca 60 sec. 3x
denně od 7-18 hod. speciální servisy. Každá rubrika je dlouhá cca 60-90 sec.

-

Sobota: Ranní zpravodajství - 6:00, 7:00, 8:00, 9:00,10:00. Každá rubrika je dlouhá cca 120 180 sec.

-

Předpověď počasí každou hodinu minimálně 1x, od 6-22 hod. Každá rubrika je dlouhá cca 60
sec.

-

Víkendové tipy od 11-17 hod. vždy 1x v hodině. Každá rubrika je dlouhá cca 90 sec.

-

Neděle: Odpolední zpravodajství -14:00,15:00,16:00,17:00,18:00. Každá rubrika je dlouhá cca
60-90 sec.

-

Předpověď počasí každou hodinu minimálně 1x, od 6-22 hod. Každá rubrika je dlouhá cca 60
sec.
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-

Víkendové tipy od 7-13 hod. vždy 1x v hodině. Každá rubrika je dlouhá cca 90 sec.

-

Dopravní zpravodajství od 14-18 hod. vždy minimálně 1x v hodině v délce cca 60 sec.

-

převažujícím hudebním žánrem jsou české a slovenské písničky, zlaté hity, formát AC a také folk a
country

-

1258-12

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 20 až 45 let

|Přehled rozhlasových stanic zachytitelných v České Lípě 1 0 7 , 1 M H 7
Velmi dobře zachytíte né programy:
provozovatel / název Programová skladba
programu

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

vysílání

Český rozhlas / Č R o l ZpravodajskoRadiožurnál

Cílová skupina

publicistická

posluchači preferující Převaha zpravodajství a

Informační servis o událostech

Speciální pořady

seriózní informace

doma i v zahraničí; zprávy z

věnované náboženskému

politiky, ekonomiky, kultury a

životu, národnostním

sportu, aktuální informace o

menšinám

publicistiky

celoplošná stanice

dopravě, energetice a o
počasí; autentická vyjádření
politiků, představitelů institucí
a podniků a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční
populární hudba

Český rozhlas / Č R o 2 Nezpravodajská

nejrůznější věkové

Poměr hudby a mluveného

Rozhlasové hry, četba,

Přebírá pořady

Dvojka

skupiny, z

slova 50:50

publicistika, zpravodajství,

regionálních studií

celoplošná stanice

informace, zábava, vysílání

nejrůznějších koutů

pro děti, poradenství,

země

dokument coby výpověď o
naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá
mozaika, Radíoautomat, Rádio
na kolečkách, Tobogan, Jak t o
vidí...
Český rozhlas/

regionální stanice pro

široký výběr hudebních

Zpravodajství, publicistika,

Zaměřeno na

Vysílání pro menšiny

SEVER

Severní Čechy

žánrů

kalendárium, dopravní servis,

informace z regionu

(Sousedé)

písničky na přání
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Česky rozhlas/ČRo 3 Kulturní stanice

Nejrůznější věkové

Klasická i jazzová h u d b a , ale Programové schéma j e v e

R o m a n o Drom a n e b

Vltava

(syntéza všech druhů

skupiny se z á j m e m o

i přenosy z rockových klubu, všední dny stejné - ranní

Cesty Romů - pořad se

kultury a umění)

kulturu

alternativní hudba

zpravodajská Mozaika- info

zabývá osudy Romů a

z kultury, r e c e n z e vážné

jejich životní kulturou

hudby, M a t i n é - s e t k á n í
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad
pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer O p e r a včetně přenosů

InFin, s.r.o. /

Hudební stanice ve

COUNTRY RÁDIO

f o r m á t u country, folk let

p. 25-49 let s. 20-55

60. l é t a - R ' n ' R , country a

Česká a zahraniční produkce

folk, bluegrass, gospel,

v p o m ě r u 60:40, zpravodajství

a příbuzné žánry,

americký Protestsong,

formou informačních prvků,

doplněno

trampská h u d b a , mluvené

kulturní servis, rozhovory,

zpravodajstvím

slovo max. 8 %

dopravní servis, hudební a
žánrové pořady

Frekvence 1, a. s. /

Všeobecné

FREKVENCE 1

celoplošné rádio

s cílovou skupinou 29¬ česká h u d b a , střední proud, publicistické pořady (Press

v rámci celoplošného

zábavy a informací

4 9 let

vysílání

Z a m ě ř e n o na rodinu

60.-80. léta + novinky, 40 %
rock, d a n c e , folk, country

Informační diskusní kluby,
klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a
servisní ínfo info o kulturních
a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)

- obecné rádio přístupné všem

- kontaktní rádio - každodenní
partner
- zpravodajství
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Služba regionům

MEDIA BOHEMIA a.

Nezávislá hudební a

25-45 let

hudba od 60. let po

podíl mluveného slova

Lokální informace

s. / Hitradio FM

zpravodajská stanice

s přirozeným

současnost; podíl české a

neklesne pod 10-14,5 %

tvoří minimálně 5 %

Crystal

s výrazným

přesahem 5 let

slovenské hudební tvorby k

vysílacího času (počítáno bez

objemu zpráv

produkci zahraniční

reklamy); podíl pořadů

neklesne pod 15-25 %;

zpravodajských, informačních,

f o r m á t „variety gold"

publicistických a vztažených

zaměřením na oblast
pokrytou signálem

k území neklesne pod 5 %
vysílacího času; Servisní
informace- každá hlavní
zpravodajská relace obsahuje
podle potřeb veřejnosti
servisní informace o počasí a
podle aktuálnosti také
informace o míře znečištění
ovzduší a dopravní servis

Radio Investments

Lokální hudební

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10

s.r.o. / Radio Beat -

stanice s rockovou

%, informační a zpravodajský

Ru/138/01

orientací

servis, počasí, doprava,
očekávané události, sport,
hudební publicistika, zábava
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RÁDIO BONTON, a. S. Hit rádio (CHR)

p.18-30 let

/ Rádio Bonton

Hity posledních 10 let tvoří

podíl mluveného slova

min. 70 % celkového

neklesne pod 8% vysílacího

objemu vysílacího času, dále času, podíl zpravodajských
housemusicaD'n'B

pořadů, neklesne pod 4% z
podílu mluveného slova, podíl
hudby vydané v posledních
deseti letech, neklesne pod
40% celkového objemu
vysílacího času a podíl české a
slovenské hudby, neklesne
pod 50% celkového objemu
vysílacího času

Rádio Contact

nezávislá hudební,

Liberec spol. s r. o. /
Rádio Contact

20-50 let

hudba od 60. let do

Zpravodajství ze světa, z

zpravodajství z

informační, komerční

současnosti pop, rock, soft

domova a v maximální míře z

regionu

rozhlasová stanice

rock, rock and roli + v menší regionu, dopravní informace,
míře dance, disco, country,

Liberec

počasí, kulturní servis,

folk, podíl světové produkce hádanky, soutěže, písničky na
6 0 - 7 0 % z podílu hudby

přání, podíl hudby cca 60 %,
podíl mluveného slova 14-15
%, podíl zpravodajství 6-7 %

InFin, s. r. o. /

Rádio s formátem

Country SEVER

Hudba od 70. let do

Zpravodajství, informační

skrz žánry nejen pro

současnosti, důraz na

servis, doprava a počasí,

aktivní dospělé (25-35

českou a slovenskou tvorbu publicistické rubriky,

let)
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25-35 let

víkendové vysílání pro

Lokální zpravodajství,
předpověď počasí,
dopravní servis,
kulturní servis,

LONDA, spol. s r. o. / Celoplošné
RÁDIO IMPULS

p. 30-45 let, s. 25 - 50 Maximální zaměření na

zpravodajské a

českou hudební produkci -

informační rádio,

65 %, rock, folk, pop

v hudební složce

Podíl mluveného slova z

Informace z regionů

celkového denního podílu

v pravidelných časech

vysílání 20-25 %. Zpravodajství a přesné formě,
6 . 0 0 - 2 0 . 0 0 - 2 x v hodině +

spolupráce

vysílání s maximálním

servisní informace, aktuální

s radnicemi velkých

zaměřením na českou

téma dne, kontaktní p o ř a d y - měst

produkci

reakce posluchačů, důraz na
interaktivní pořady,
publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve
společnosti

Rádio Proglas, s. r. o. Rodinné rádio
/ RÁDIO PROGLAS

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne Vysílání s důrazem na

Denně zprávy

pod 1 6 % z hudební

křesťanské pojetí hodnot,

z pokrytých regionů

produkce

pestrá nabídka pro všechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným
médiem.

Podíl folklórní hudby

Náboženské pořady

neklesne pod 6 % z hudební
produkce
Klasická a duchovní hudba

- Nevysílá reklamy

14,9 %
Populární a výplňová hudba Podíl mluveného slova
42,9 %

neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7 % slovesných
pořadů
Podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6 %
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Duchovní pořady

Programy zachytitelné dobře
EVROPA 2, spol. s r.

Hudební rádio

p. 12-30 let

0. / EVROPA 2

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže,

Kulturně-informační

Evropa 2 bere na vědomí

současnost CHR+hotAC-

kvizy a živé telefonování),

rubriky o d ě n í

veškeré dění v ČR, a to

zaměřeno na cílovou

Factory Bootleg Monopol

v regionu,

bez rozdílu

skupinu, angloamerická

(taneční hudba), Hitparáda

zpravodajství, počasí, národnostních, etnických

produkce, 1 0 % domácí

Evropy 2

sport, rubriky Novinky a jiných menšin

tvorby

na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

MEDIA BOHEMIA a.

Hudební stanice se

S. / RÁDIO BLANÍK

zpravodajskými

SEVERNÍ ČECHY

relacemi

25-45 let s přesahy

Hudba středního proudu od Mluvený projev tvoří

Aktuální informace z

50. let do druhé poloviny

v denním průměru cca 11-13

regionu

90. let (pop, rock country a

% oproti hudebnímu

folk, muzikálové a filmové

programu; zpravodajství,

písně), podíl domácí hudby

počasí, informace a servis,

cca 30 %

malá publicistika, zábava,
aktuality ze společenského
dění
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Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-51 828/2013-613 ze dne 20. 5. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ČESKA LIPA MĚSTO 107,1 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (41 953 obyvatel)

Měřítko:
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I

10 km
i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
České Budějovice 106,8 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
InFin, s.r.o. / SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
1. 4. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova W

6,12000 P"ha

Tel.: -> 420 274 8

1 3

830

2

/ Fax: + ÍJ2O 274 810

885

www.rrtv.cz

InFin,

s.r.o.

Říčanská 2399/3
10100 Praha

S p . zn./ldent.: 2013/832/zab
Č.j.: zab/1253/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 7 - 2014 / poř.č.: 6

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona
č. 231 / 2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 1. dubna 2014 toto

ROZHODNUTÍ
Rada uděluje společnosti InFin, s.r.o. IČ: 25637096, se sídlem Říčanská 2399/3, 101 00 Praha podle
§ 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice Hotel 106,8 MHz / 1 0 0 W, souřadnice
WGS 84: 14 28 25 / 48 58 58 pro program SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE na dobu 8 let.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
vysílací stanoviště České Budějovice Hotel
kmitočet a výkon 106,8 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 8 4 : 1 4 28 25 / 48 58 58
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
regionální stanice pro tři generace s většinovým podílem české hudby
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 106,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště České Budějovice Hotel a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu
106,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště České Budějovice Hotel.
Odůvodnění:
Dne 15. října 2013 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení o
udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
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kmitočtu 106,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště České Budějovice Hotel,
souřadnice WGS 84: 14 28 25 / 48 58 58. Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do
29. listopadu 2013.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena 1 žádost tohoto žadatele:
InFin, s.r.o. IČ: 25637096, se sídlem Říčanská 2399/3,101 00 Praha.
Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 4. března 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitrní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
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g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)

3)

4)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

5)

6)

7)

8)

plnění licenčních podmínek
přínos rozvoji původní tvorby
přínos rozvoji kultury menšin
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)
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Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně

zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabu lek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.
2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl
zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský
program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu
důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č.
231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
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Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním
na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 29. listopadu 2013, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu
106,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště České Budějovice Hotel na dobu 8 let od
právní moci tohoto rozhodnutí společnosti InFin, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení InFin, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování regionální stanice pro tři generace s
většinovým podílem české hudby s názvem Signál rádio České Budějovice. Jedná se o program
zaměřený převážně na posluchače ve věku od 45 do 79 let s minimálně 70% české a slovenské hudby z
let 50. - 90., zbytek tvoří písně středního proudu angloamerické, italské a francouzské produkce z let 60. 90., ale také country, folk, trampská píseň, dechová a lidová hudba ve speciálních pořadech.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Z možných 9 bodů získal účastník 8 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků. Společnost InFin, spol. s r.o. má dlouhodobou
zkušenost s provozováním rozhlasových stanic, jako nástupnická organizace společnosti Delta Media
Broadcasting s.r.o., Country Rádio s.r.o. a Star Promotion s.r.o. Své bohaté zkušenosti s rozhlasovým vysíláním
datuje již od roku 1991, kdy začal vysílat program Country Rádio a Rádio Profil, dnes Country Východ. InFin
s.r.o. od roku 1995 provozuje program Kiss Delta a rádio Jizera - SIGNÁL RÁDIO a od roku 2004 rádia HEY.
Jednatel žadatele pan Luboš Jetmar má zkušenosti s ekonomickým, technickým i organizačním řízením
společností provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele od ledna 2013 ve společnostech, které
provozovaly rozhlasové vysílání například společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o., Rádio TWIST Praha, s.r.o.,
BR0ADCAST MEDIA, s.r.o., DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. a RADI0 PUBLIKUM spol. s r.o, vedoucí
pracovníci společnosti InFin s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání. Profesní
strukturované životopisy jsou součástí projektu žadatele.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu projektového
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technického řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání.
Co se týče nákladů na provozování vysílání, společnost InFin s.r.o. generuje rovněž pozitivní a
dostatečně vysoký provozní kapitál. Jeho výše v současné době nejenže pokrývá aktuální provozní
potřeby společnosti, ale převyšuje i předpokládané provozní náklady nutné k provozování programu
Signál rádia. Výdaje na jeho provoz budou hrazeny z vlastních krátkodobých zdrojů. Rovněž finanční
spolehlivost žadatele a vlastníků žadatele byla dostatečným způsobem doložena, a proto Rada přidělila
žadateli 1 bod za každé ze tří základních dílčích kritérií v oblasti finanční připravenosti s tím, že žadatel je k
zahájení vysílání v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven i po
ekonomické stránce.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnost s ručením omezeným. Žadatel má
jediného společníka: RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. od 27. 1. 2014. Jeho jediný společník je
RÁDIO UNITED GROUP a.s., 20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
GES MEDIA ASSET, a.s., jehož jediný akcionář je GES ASSET HOLDING, a.s., jehož jediný akcionář je
GES GROUP HOLDING B. V. Amsterdam, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Nizozemské království.
Dále není dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů. Žadatel uvedl: akcionáři: Ing. Ivan Zach, Ing. Radka
Zachová, Ing. Petra Marschallová. Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v
době podání přihlášky proto Rada dospěla k závěru, že je možné je považovat za splněné a přidělit za
něj jeden bod.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky
do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující
žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se společností se
sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů
ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat
za splněné jen částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb. Z možných 12 bodů získal účastník 5 bodů.
Pokud jde o mluvené slovo, udělila Rada tomuto žadateli jeden bod jen za jedno ze tří základních dílčích
kritérií, protože účastník řízení navrhl podíl mluveného slova ve výši 8% - 10%, což odpovídá běžné
délce většiny hudebních stanic v regionu a bod za toto základní dílčí kritérium tedy nelze udělit. Podíl
autorsky vyrobených pořadů byl ohodnocen jedním bodem, vzhledem k tomu, že všechny pořady
vysílané žadatelem budou vlastní autorské pořady. Navržený rozsah zpravodajství a servisních
informací v rozsahu 05:00 - 09:00 každou půlhodinu, od 09:00 - 18:00 každou hodinu. O víkendech bude
zpravodajství vysíláno v rozsahu od 06:00 do 18:00 každou hodinu. Ke všem zpravodajským blokům
náleží servisní rubriky s informacemi o počasí, dopravě a sportu. Podíl zpravodajství a servisních
informací nepřesahuje střední hodnotu na pokrytém území, proto bod za toto základní dílčí kritérium
nelze udělit.
Program vysílaný žadatelem bude nově vyráběný, vychází z úspěšného programového schématu
(dříve rádio Jizera). Celý podíl vysílacího času bude tvořen nově vyráběným nepřebíraným programem,
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orientovaným na České Budějovice a okolí. Rada proto ohodnotila uchazeče jedním bodem za každé ze
tří základních dílčích kritérií v oblasti lokalizace programu.
Žádný bod však žadatel neobdržel v případě hudebního formátu, který bude tvořit minimálně 70% české
a slovenské hudby z let 50. - 90., zbytek tvoří písně středního proudu angloamerické, italské a
francouzské produkce z let 60. - 90., ale také country, folk, trampská píseň, dechová a lidová hudba ve
speciálních pořadech, jelikož na pokrytém území je již vysíláno jedenáct programů obdobného
hudebního formátu a žánrová nabídka navrhovaná žadatelem není na pokrytém území neobvyklá, takže
nesplňuje podmínky manuálu. Žadatel proto nezískal bod za žádné ze dvou základních dílčích kritérií
vztahujících se k hudebnímu formátu vysílání, přičemž za každé z nich je možné udělit maximálně dva
body.
Z hlediska cílové skupiny je programová nabídka podle projektu koncipována tak, aby oslovovala především
posluchače ve věku 45 do 79 let. Cílová skupina je na daném území již saturována, proto nebyl účastník
řízení v základním dílčím kritériu rozpětí s ohledem na programovou skladbu ohodnocen žádným bodem.
Pokud jde o programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu, žadatel uvedl konkrétní příklady, především
zpravodajství obsahující informace z Českých Budějovic a jihočeského kraje, včetně lokálních dopravních
informací, předpovědi počasí a sezónních servisů. Další podrobné informace jsou uvedeny v projektu
žadatele. Podle názoru Rady lze tyto informace považovat za dostačující pro přidělení bodu za toto
základní dílčí kritérium.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel šest bodů z možných šesti. Kladně byly hodnoceny vlastní
autorské pořady, podpora začínajících umělců a její lokalizace na region a podpora kulturních akcí a její
způsob, k čemuž se žadatel ve svém projektu v potřebném rozsahu vyjádřil. Jde například o autorské
pořady: Čtení na dobrou noc, Rádio varieté, Dechovka, Rozhovor rádia Signál, Ze světa filmu, Tipy na
víkend, Signály amatérské scény, Stalo se, Kam vyrazit, Studio sport, Celebrity na rádiu Signál, Víte,
že..., Ze světa kultury, Ze světa sportu, Zeptali jsme se za vás atd. Další autorské pořady jsou uvedeny
v projektu žadatele. Základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na region je
naplněno zejména v t o m , že žadatel chce informovat v kulturních pozvánkách, ve zpravodajství a ve
speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry o kulturních a společenských akcích v
Českých Budějovicích a okolí. Také bude realizovat i rozhovory s interprety - novinky a pozvánky na
koncerty. Ze speciálních pořadů věnovaných přímo tvorbě začínajících umělců uvedl: „Signály amatérské
scény."
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí
kritérium identifikace menšiny lze žadateli přidělit dva bod ze čtyř možných, neboť žádnou konkrétní
menšinu ve svém projektu nespecifikoval. Podle žadatele bude aktuální zařazování informací o akcích z
kulturního, sportovního a společenského života menšin. Také zpravodajství bude reagovat na aktuální
témata ze života menšinové populace. Žadatel též doložil předjednanou spolupráci s nevládními a
neziskovými organizacemi.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
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výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 1.4.2014

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 8.4.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (ostatní,
27.2.2014, Programy zachytitelné v Českých Budějovicích 106,8 MHz), Dokument (mapa,
3.10.2013, mapa - Č. Budějovice hotel 106,8 MHz)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.04.17 14:47:54 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

P ř í l o h a č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

InFin, s.r.o.

Označení (název) programu:

SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

regionální stanice pro tři generace s většinovým podílem české hudby

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova 8% - 1 0 %

-

zprávy v pracovní dny od 05:00 - 09:00 každou půlhodinu, od 09:00 - 18:00 každou hodinu o
víkendu 06:00 - 18:00 každou hodinu

-

převažujícím hudebním žánrem je minimálně 70% české a slovenské hudby z let 50. - 90., zbytek
tvoří písně středního proudu angloamerické, italské a francouzské produkce z let 60. - 90., ale také
country, folk, trampská píseň, dechová a lidová hudba ve speciálních pořadech.

-
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program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 45 až 79 let

Programy zachytitelné v Českých Budějovicích 106,8 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová

Cílová s k u p i n a

Hudební formát

P r o g r a m o v é prvky

Místníinfo

Menšiny

skladba
vysílání
B B C Radiocom
(Praha) s.r.o./ B B C
World Service

ZpravodajskoPosluchači vyžadující
publicistická stanice přesné informace a
analýzy

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (08:00-11:00 a 13:00¬
16:00) a anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a
16:00-24:00) jazyce, jazykové kurzy angličtiny

InFin, s.r.o. /
C O U N T R Y RÁDIO

Hudební stanice ve p. 25-49 let
formátu country, folk
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

60. l é t a - R ' n ' R , country
a folk, bluegrass, gospel,
americký protestsong,
trampská hudba,
mluvené slovo max. 8%

Česká a zahraniční produkce v poměru 60:40,
zpravodajství formou informačních prvku, kulturní
servis, rozhovory, dopravní servis, hudební a
žánrové pořady

Pořady věnované
menšinám

s. 20-55 let
Český r o z h l a s /
ČRo 1 Radiožurnál

Český r o z h l a s /
ČRo 2 Praha

Český r o z h l a s /
ČRo-České
Budějovice
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Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači, preferující
seriózní informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice
a o počasí: autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniku a dalších
osobností; publicistické příspěvky specializované
porady věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznějšl věkové
skupiny, z nejruznějších
koutu země

Poměr hudby a
mluveného slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství,
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší době, rubriky
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan,
J a k t o vidí...
Vysílání 05.00 - 21.00 hodin, v ostatním čase
přebírá ČRo 2 Prahu
Úlohu posluchačského "servisu" plní ranní a
odpolední proudové vysílání. Na aktuální dění ve
společnosti reagují pravidelné publicistické
rubriky

V oblasti hudby se je zaměřen na střední a
zaměřuje na tzv.
starší generaci posluchačů
střední proud,
lidovou hudbu
(dechovka, folklór) a
žánry folk + country,
nřpva?nip hurtehní

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

zpravodajských relací
jsou informace z regionu

Český

rozhlas

Plzeň

/ regionální stanice nejrůznější věkové
pro západní

skupiny

tradiční (lidová,

Zpravodajství, informační servis, sport,

Zaměření na

víkendové a sváteční

folklorní a klasická

publicistika, zábavné pořady

informace z regionu,

křesťanské pořady

Čechy • Plzeňský a

hudba) i m o d e r n í

odpojování podle

Karlovarský kraj

trendy (rock, country,

krajů

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
5 0 % novinky + hity od
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční
1995-současnost
CHR+hotAC - zaměřeno hudba), Hitparáda Evropy 2

Evropa 2 bere na
Kulturně-informačnl
rubriky o d ě n í v regionu, vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
zpravodajství, počasí,

Soft rock, pop, módní
trendy, mluvené slovo
cca 15%

Informace o politickém,
kulturním, sportovníma
společenském dění
v regionu (cca 4 0 %
zpravodajství)

E V R O P A 2, spol.
s r.o. /
EVROPA 2

Hudební rádio

12-30 let

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Fajn Rádio

Hudební rádio se
p. 12-35 let
zaměřením na
region a současnou
hudbu

Frekvence 1, a . s . /
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na rodinu
60.-80. léta + novinky,
s cílovou skupinou 2 9 - 4 9 4 0 % česká hudba,
let
střední proud, rock,
dance, folk, country

Česká a zahraniční produkce (10:90),
zpravodajství, informace a servis (Burza práce,
spotřebitelská aktualita), zábava, malá
publicistika (soutěže, hitparáda, besedy),
dopravní vysílání

Služba regionům v rámci
Informační diskusní kluby, publicistické pořady
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, celoplošného vysílání
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní
info info o kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

G a m a media s . r. o. / Hudební rozhlasová cílová skupina 25-50 let
stanice s rockovým
G a m a Rádio
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

MEDIA BOHEMIA
hudební stanice s
a.s. / Hitrádio Faktor regionálním
zpravodajstvím
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p. 15-35 let se zaměřením
na středoškoláky

hudba 6 0 . až nultých

aktuální lokální a regionální zpravodajství

Regionální

let české, slovenské,

s využitím reportáží, moderovaných

zpravodajství, podpora

evropské, americké i

publicistických pořadů z oblasti politiky,

regionální kultury,

světové provenience

společenského života, hudby i sportu; 1 0 %

sportu a hudby

s orientací na rock,

podíl mluveného slova v čase od 6.00 do

s přesahy na blues a

19.00 h o d , 1 0 % podíl české tvorby ve

soft rock s podporou

vysílání (měřeno z a 24 hodin), G a m a rádio

regionální hudební

nebude přebírat vysílání od jiného

scény

provozovatele

CHR formát - současná
populární hudba+hudba
90. let

zpavodajství, ekonomika, kulturní a sportovní
informace, dopravní a meteorologické informace,
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky, výročí,
očekávané události,

detailnější pohled na
jihočeský region, prostor
pro jihočeské autory a
interprety

Rádio Bohemia,
spol. s r.o./
K i s s Jižní Čechy

Hudební stanice
18-35
s vyváženým
podílem informací a
10% podílem
mluveného slova

Hudba zaměřená na
cílovou skupinu,
převážně hudba
středního proudu včetně
hitparád a písniček na
přání

Podíl mluveného slova 10%

Orientace na regiony
obsahem mluveného
slova

Zpravodajství ve všední dny 6.00-18.00 hodin

Zpravodajství zaměřené
na regiony

Schéma: noční proud - tok hudby a humor
Denní vysílání -hudební bloky s infoservisem
(kulturní pozvánky...) písničky na přání, hitparády

Rádio Investments
s.r.o./ Rádio Beat

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

Hudební stanice s
MEDIA BOHEMIA
a.s. / RÁDIO BLANÍK regionálním
zpravodajstvím
JIŽNÍ ČECHY
RÁDIO BONTON, a.
s . / Rádio Bonton

Hit rádio (CHR)

LONDA, spol. s r.o. / Celoplošné
zpravodajské a
RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
Česká rozhlasová
s.r.o./Radio Orlík
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p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10%, informační a
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané
události, sport, hudební publicistika, zábava

p. 30-49 lets. 12-59 let

podíl české a slovenské
hudby 60 - 7 0 %

Zpravodajství, doprava, informace, kulturní tipy,
orientace na přírodu a ekologii, písničky na přání

p. 18-30 let

Hity posledních 10 let
tvoří min. 70 %
celkového objemu
vysílacího času, dále
house music a D'n'B

podíl mluveného slova neklesne pod 8%
vysílacího času, podíl zpravodajských pořadu,
neklesne pod 4 % z podílu mluveného slova,
podíl hudby vydané v posledních deseti letech,
neklesne pod 4 0 % celkového objemu vysílacího
času a podíl české a slovenské hudby, neklesne
pod 5 0 % celkového objemu vysílacího času

p. 3 0 ^ 5 let

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova - 3 2 % , z toho 2 2 % zpráv
českou hudební produkci a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v
- 65%, rock, folk, pop
hodině + servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

Informace z regionu
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

Folklór, lidová a zlidovělá 10% mluveného slova, zpravodajství, dopravní,
hudba, dechovka; 6 0 %
kulturní, společenský a sportovní servis,
pop, country a folk, 4 0 % předpověď počasí a přesný čas
lidová a dechová hudba

Regionální zpravodajství Drobné publicistické
z oblasti pokrytí
pořady na téma soužití
s etnickými skupinami
apod.

Lokální informace

s. 25-50 let

Hudební formát
30-65 let
s využitím zlidovělé
hudby a folklóru

Rádio Proglas, s.r.o. Rodinné rádio
/RÁDIO PROGLAS

A K J O . Media s.r.o. /
Rock Rádio Gold

hudební stanice s
regionálním
vysíláním

Hudební stanice se
V plus P s.r.o. /
zaměřením
na
Rock rádio Prácheň
hudbu středního
proudu
s vyváženým
podílem informací
10% mluveného
slova

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16%
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot,
pestrá nabídka pro všechny věkové skupinyje
kulturním, informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným médiem.

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6%
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 14,9%
Populární a výplňová
hudba 42,9%
Folklórní hudba 4,5 %

Náboženské porady

Denně zprávy
z pokrytých regionu

- Nevysílá reklamy
- Podíl mluveného slova neklesne pod 35%
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6%
slovesných pořadu

široké spektrum
posluchačů

hudba především 60.-80. Zpravodajství, počasí, dopravní informace,
let, podíl českého
publicistika, diskusní pořady, zajímavosti z
repertoáru 15%
města, knižní a filmové novinky ,burza práce,
soutěže, písničky na přání, podíl mluveného
slova 7-10%

informační a
publicistická složka
převážně s lokálním
obsahem

18-35 let s přesahy

Převážně hudební směry Zpravodajství (včetně počasí, počet a umístění
středního proudu, hudba relací je kontrolovaný parametr), dopravní servis
od 80. let do současnosti, podle potřeby
podíl české a slovenské
hudební tvorby
minimálně 10%

Orientace na region
obsahem mluveného
slova, zpravodajství
zaměřené na region

(19^15 let)

Programy přijímáte nedobře —
Programy přijímatelné částečně
MEDIA BOHEMIA
a.s. / R á d i o BLANÍK
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Hudební regionální
stanice

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
současnost, pop
music+folk a country,
podíl české hudby cca
30%

Zpravodajství, informační servis, sport,
Aktuální informace o
předpověď počasí, kulturní a dopravní informační životě v regionu
servis, životní prostředí, podpora cestovního
ruchu

Duchovní pořady

Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-87 193/2012-613 ze dne 30. 5. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače C.BUDEJOVICE HOTEL 106,8 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 1,1 % (108 270 obyvatel)

Prachatice
eské B^lějovicí
C BUDĚJOVICE HOTEL

Měřítko:
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10 km

106.80

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Jablonec nad Nisou 97,5 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
JOE M e d i a s. r. o. / Rádio Sázava
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
Datum udělení licence
15. 4 . 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova

/6,120 00 Praha 2

Tcl.r + 420 37i| 813 830 / Fax: t 420 274 810 885
www.rrtv.cz

JOE Media s. r. o.
Branišovská 16/187
14300 Praha-Točná
Česká republika

RADIO BONTON

a. s.

Wenzigova 4/1872
12000 Praha-Nové Město
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 6 8 7 / z a b / J O E
Č.j.: bar/238072014
Z a s e d á n í R a d y č. 8 - 2014 / poř.č.: 2

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 15. dubna 2014 toto

ROZHODNUTÍ

I.

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti JOE Media s. r. o.
se sídlem Branišovská 16/187,143 00 Praha-Točná, identifikační číslo 26152002, licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu
97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou na dobu 8 let,
nejdéle však do 10. 10.2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 97,5 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Jablonec nad Nisou (souřadnice WGS 84:15 10 14 / 50 42 48)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudebně-zábavné vysílání s orientací na region podporou rozvoje původní tvorby a hudebním
formátem country-rock, rock, folk, oldies, soundtrack, doplněno stručným informačním, zpravodajským,
kulturním a dopravním servisem z regionu.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
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Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných
na území pokrytém vysíláním na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště Jablonec nad Nisou a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu
97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou.
II.

Rada z a m í t á

žádost společnosti RADIO BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00

Praha-Nové Město, identifikační číslo 60192682, o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Bonton prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou.

Odůvodnění:
Dne 3. září 2013 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou (souřadnice
WGS 84: 15 10 14 / 50 42 48). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 18. října
2013.
Ve stanovené lhůtě byly Radě doručeny 2 žádosti těchto žadatelů:
JOE Media s. r. o. / Rádio Sázava
RADIO BONTON a. s. / Rádio Bonton
Oba účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada hlasovala podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., zaplatili správní poplatek ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení
nařídila předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se
konalo dne 21. ledna 2014 a jehož se zúčastnili oba žadatelé.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastnících
řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení ve výrocích tohoto rozhodnutí splnili předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jejich žádosti o udělení
licence obsahovaly náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate In ost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
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Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

e)
g)

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

b)

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
další dílčí kritéria

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

b)

3)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-
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hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

b)
8)

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b)

další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
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4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních
dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č.
231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním
na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádosti o udělení licence a jejich přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníků řízení, jimiž byla příslušná žádost o licenci doplněna
či aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 7. 2. 2012, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky řízení
podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Sázava prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu
100 W z vysílacího stanoviště Jablonec nad Nisou na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí (nejdéle
však do 10.10. 2025) společnosti J O E Media s . r. o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
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Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení vyplynuly následující důvody, pro které Rada
udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení JOE Media s. r. o. požádal o udělení licence k provozování hudebně-zábavné rozhlasové
stanice s názvem Rádio Sázava. Jedná se o program orientovaný na region s podporou rozvoje původní
tvorby, který je z hlediska hudebního formátu zaměřen na country-rock, rock, folk, oldies a soundtrack;
obsahuje rovněž stručný informační, zpravodajský, kulturní a dopravní servis z regionu
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele
s vysíláním, neboť účastník řízení je od roku 2004 provozovatelem rozhlasové stanice Rádio SÁZAVA a již
předtím (v letech 1999 až 2001) provozoval stanici Rádio Limonádový Joe, jejíž vysílání bylo následně
šířeno v kabelových systémech a prostřednictvím Internetu. Žadatel získal bod i za základní dílčí kritérium
zkušenosti statutárních orgánů provozovatele, neboť jednatel a většinový společník Ing. Miroslav Pýcha
má praktické zkušenosti s rozhlasovým vysíláním získané při výkonu různých činností v této oblasti od
počátku 90. let (např. příprava projektů rozvoje pro různé rozhlasové stanice) a provozování rozhlasových
stanic Rádio Limonádový Joe, Rádio SÁZAVA a Rádio COLOR. Rovněž v základním dílčím kritériu zkušenosti
vedoucích zaměstnanců žadatele byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem, jelikož Petr Seidl, který se
na vysílání má podílet, má dlouholeté zkušenosti s odbavováním, technikou provozu rádia a moderováním
a v různých rádiích pracuje cca od roku 1995. Pokud jde o organizační řešení získávání místních informací,
uchazeč doložil smlouvu se společností JABLOTRON, s. r. o., s níž udržuje dlouhodobý kontakt a která
pro rádio bude obstarávat místní informace a lokální reklamu, získal tedy bod i za toto základní dílčí kritérium.
Podle názoru Rady je tedy uchazeč z organizačního hlediska připraven k zajištění vysílání, jakož i k jeho
včasnému zahájení v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě. Účastník
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem,
neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Program má být zpočátku financován z celkového rozpočtu rádia a následně pak z prostředků získaných
prodejem lokální reklamy, přičemž jako finanční rezervu k financování provozu v počátečním období může
žadatel využít prostředky společnosti JOE Profi s. r. o „ které jsou připraveny k využití pro případ aktuální
potřeby. Finanční spolehlivost žadatele a vlastníků žadatele byla doložena potvrzením banky a prohlášením
společnosti JOE Profi s. r. o. Za této situace má Rada za to, že žadatel je k zahájení vysílání v zákonem
stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven i po ekonomické stránce, takže mu přidělila
po jednom bodu v každém ze tří základních dílčích kritérií vztahujících se k finanční připravenosti.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů, má společnost žadatele právní formu společnosti s ručením
omezeným se dvěma společníky - fyzickou osobou Ing. Miroslavem Pýchou (s obchodním podílem 80 %)
a společností dada media s. r. o. (s obchodním podílem 20 % ) , jejímž jediným společníkem je opět Ing.
Miroslav Pýcha.
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Základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno
jedním bodem, tj. jako splněné. Ačkoliv jedním ze společníků žadatele je společnost s ručením omezeným,
má tato společnost jako jediného společníka fyzickou osobu uvedenou v obchodním rejstříku (navíc jde
o tutéž osobu, která je druhým společníkem žadatele).
Základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů ve společnosti žadatele a s tím
souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno
jedním bodem, tj. jako splněné, když vlastnická struktura žadatele je relativně jednoduchá a otevřená,
u společníka - právnické osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením omezeným
(tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická
struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejně dostupném českém
obchodním rejstříku, budou podléhat souhlasu Rady a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.
Pokud jde o základní dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada tomuto žadateli udělit
bod, neboť navrhovaný parametr minimálně 4 % nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území. Za
naplněné však Rada považuje základní dílčí kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů (100 % pořadů
bude autorsky vyrobených) a podílu zpravodajství a servisních informací, který má činit zhruba 20 %
z mluveného slova (pravidelné aktuální stručné zpravodajství vysílané zhruba mezi 45. a 50. minutou).
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve všech třech základních dílčích kritériích. Program
žadatele není přebíraný, nýbrž nově vyráběný. Účastník řízení plánuje vytvoření dalšího studia v Jablonci
nad Nisou, kde se budou vytvářet vlastní pořady a kde bude rovněž prostor pro on-line vysílání s pravidelnými
vstupy. V regionu Jablonecka budou vyráběny též některé nové hudební pořady. Pro získávání informací
v lokalitě budou využity kapacity a kontakty jednatelů a zaměstnanců společnosti JABLOTRON, s. r. o.
Své záměry uchazeč doložil smlouvou o spolupráci s touto společností. S ohledem na uvedené má tedy
Rada za to, že naplněna jsou i základní dílčí kritéria orientace na region a orientace na užší lokalitu.
Pokud jde o hudební formát, na pokrytém území jsou vysílány méně než tři programy obdobného formátu.
Z žánrů, na které se uchazeč hodlá zaměřit, vysílají rock na Jablonecku stanice Gama rádio a Rádio Beat
a částečně též některé další rozhlasové stanice (například Rádio Contact Liberec), zatímco country je ve
vysílání stávajících stanic obsaženo pouze v malé míře (nikoliv okrajově vysílá country v podstatě jen
FREKVENCE 1). Rada proto shledala kritérium hudebního formátu za naplněné jen částečně a za každé
ze dvou základních dílčích kritérií přidělila žadateli jeden bod ze dvou možných, celkově tedy dva body ze
čtyř možných.
Z hlediska cílové skupiny byl přidělen jeden bod jen za základní dílčí kritérium vazby programových prvků
projektu k žadatelem uváděné cílové skupině, neboť programová nabídka žadatele je sice pro danou
skupinu obvyklá a jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu, avšak na
pokrytém území je navrhovaná cílová skupina 25 až 50 let již z větší části dostatečně uspokojena stávající
nabídkou programů.
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Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl řadu speciálních pořadů vytvářených rádiem SÁZAVA spolu s jejich krátkou
charakteristikou. Jedná se jak o pořady zaměřené na určitý hudební žánr (například Rockování s Petrem
Hanningem, Country & Western express, Starej pes hraje JAZZ apod.), tak jiné hudební pořady (například
hodinový pořad Extra Speciál věnovaný vždy jednomu interpretovi) nebo nehudební pořad Mezi nebem
a zemí. Mezi vlastní autorské pořady patří též Hvězdy regionu a Skutečná liga, v nichž bude účastník řízení
dávat šanci i prostor ve vysílání začínajícím umělcům. I mimo vysílací časy těchto pořadů pak hodlá uchazeč
zařazovat v živém vysílání rozhovory s hosty z místních začínajících skupin. Žadatel tak chce ve vysílání
či různými akcemi v regionu podporovat rozvoj amatérských kapel v regionu. Vzhledem k tomu, že podpora
začínajících umělců ze strany uchazeče byla doložena smlouvou s tvůrcem pořadu Skutečná liga, mohla
Rada žadateli udělit za základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na region
maximum dvou bodů. Naplnění základního dílčího kritéria podpory kulturních akcí a jejího způsobu ovšem
bylo shledáno jako nedostatečné, neboť se uchazeč omezil pouze na stručné tvrzení, že dává ve svém
vysílání pravidelný prostor pro podporu nejrůznějších zajímavých akcí, za toto základní dílčí kritérium tedy
uchazeč neobdržel žádný bod.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí kritérium
identifikace menšiny lze žadateli udělit maximální počet dvou bodů, neboť účastník řízení ve svém projektu
identifikoval menšiny, na něž se hodlá zaměřit (romská a slovenská menšina). Naplnění základního dílčího
kritéria způsobu podpory bylo u uchazeče shledáno jen jako částečné (jeden bod ze dvou), a to z toho
důvodu, že účastník řízení sice popsal několik způsobů, jakými chce k podpoře menšin přispět (podpora
rozvoje amatérských kapel v regionu, spolupořádání kulturních a společenských akcí a speciální pořad
Ethno Music Speciál), avšak všechny jsou poměrně obvyklé a značně obecně vymezené a především se
přinejmenším v prvních dvou případech nejedná o způsoby podpory, které by byly zaměřeny výlučně nebo
převážně právě na podporu menšin. V případě pořadu Ethno Music Speciál žadatel v projektu uvedl, že ho
do budoucna hodlá dále diverzifikovat tak, aby posluchači z jednotlivých menšin nalezli v tomto pořadu
informace o jednotlivých menšinách a zajímavé kulturní zážitky.
Důvody pro udělení licence vítěznému uchazeči spočívají především v příznivém hodnocení kritéria
transparentnosti převodů až po koncové vlastníky do budoucna, vysokém podílu vlastních autorských
pořadů a vysoké míře orientace na užší lokalitu. Rada rovněž přihlédla k tomu, že účastník řízení získal
příznivé nebo alespoň relativně příznivé hodnocení v oblasti podpory začínajících umělců a její lokalizace
na region a ve způsobu podpory menšin.

Po přijetí rozhodnutí o udělení licence tak Radě nezbylo než se transparentním a přezkoumatelným
způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnocení ve vztahu k neúspěšnému žadateli.
Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení RADIO BONTON a. s . , který požádal o udělení licence k provozování hudebního hitrádia
doplněného informacemi ze showbyznysu pod názvem Rádio Bonton.
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Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady z organizačního hlediska dostatečně připraven. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním
rozhlasového vysílání, neboť je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i internetového
rozhlasového vysílání. Předseda představenstva Michael Fleischmann je činný v oboru rozhlasového
vysílání od roku 1991, tj. od počátků soukromého rozhlasového vysílání v tehdejším Československu,
členové představenstva účastníka řízení Miroslav Hmko a Miroslav Šimánek mají rovněž mnoho zkušenosti
v oboru rozhlasového vysílání, Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Miroslav
Šimánek pracuje na postu finančního manažera více než 10 let, v médiích pak více než 15 let. Projekt
Rádio Bonton řídí Miroslav Škoda, který pracuje ve skupině od roku 1995 (od roku 2007 jako ředitel rádia
Frekvence 1), manažerský tým účastníka řízení lze tedy považovat za zkušený. Účastník řízení je organizačně
připraven na získávání místních informací, k čemuž využije budovanou sít místních spolupracovníků z řad
místních novinářů a amatérských spolupracovníků, takto získané informace je pak schopen doplňovat
s využitím zdrojů v rámci skupiny Lagarděre ČR.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě. Účastník
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem,
neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel hodlá financovat vysílání
z příjmů z reklamního trhu, a to zpočátku v kombinaci s externím financováním (v prvních dvou letech
v celkové výši 2,5 mil. korun), které bude zajištěno půjčkami v rámci skupiny Lagarděre, popřípadě částečně
z bankovního úvěru od Komerční banky, a. s., jak je doloženo bankovní referencí. Základní dílčí kritérium
způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno. Finanční
spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla
doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry
zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je
schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem
je právnická osoba - společnost LAGARDĚRE ACTIVE RADIO INTERNATIONAL, societě par actions
simplifieé se sídlem 28 Rue Francois 1er, 75008 Paříž, Francouzská republika. Ohledně vlastnické struktury
jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem vyplývá, že společnost LAGARDĚRE ACTIVE
RADIO INTERNATIONAL je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost LAGARDĚRE
SCA, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti LAGARDĚRE ACTIVE RADIO
INTERNATIONAL v rozsahu 99,48 %, na jehož základě reálně z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře
disponuje absolutní majoritou (viz str. 20 a str. 170 reportu předloženého žadatelem).
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Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti LAGARDĚRE SCA, její akciový kapitál byl ke dni 31.12. 2012
rozdělen na 131 133 286 ks akcií a k témuž dni společnost evidovala celkem 67 602 akcionářů. Žadatel
doložil dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby mající vliv na její řízení.
Akcie společnosti Lagarděre SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové burzy The
New York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris.
Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila
se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem zjistit osobu,
která má patrně významný individuální podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud Lagarděre. S ohledem
na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného akcionáře je zde značně
omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého zneužití médií k prosazování
partikulárních politických, ekonomických či jiných soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný akcionář
žadatele je ovládán jediným subjektem a potud je tak vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž
zároveň skupina Lagarděre je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s dlouhodobou
tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto základní dílčí
kritérium jako nesplněné.
Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době podání žádosti o licenci; pokud však jde
o druhé základní dílčí kritérium - předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve
vztahu k němu bod nepřidělit a tedy považovat jej za nesplněné, neboť ke změnám v osobě fakticky
kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž vyloučit možnou další konsolidaci vlastnických
poměrů u subjektu kontrolujícího jediného akcionáře žadatele a tím vytvoření dalšího výraznějšího a silnějšího
akcionáře, který by mohl vykonávat významnější vliv. Taková změna by se přitom nijak neprojevila např.
v českém obchodním rejstříku.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele považuje Rada za splněné, když
vlastnické vztahy ve společnosti žadatele jsou stabilní po relativně dlouhou dobu osmi let.
S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná skutečnost
významná pro rozhodnutí Rady je naplněna pouze částečně (jeden bod ze dvou možných).
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.
Z hlediska mluveného slova byl přidělen bod pouze v jednom ze tří základních dílčích kritérií. Navrhovaný
podíl mluveného slova minimálně 8 % totiž nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území a podíl autorsky
vyrobených pořadů v projektu není uveden, takže za toto kritérium nelze udělit bod. Naproti tomu jako
dostatečný pro udělení bodu byl shledán podíl zpravodajství a servisních informací ve výši minimálně 4 %
z celkového objemu vysílacího času.
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Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve dvou ze tří základních dílčích kritérií. Program
žadatele je nově vyráběný, nikoliv přebíraný, za toto kritérium tedy uchazeč obdržel jeden bod. Pokud jde
o orientaci na region, účastník řízení ve svém projektu k této problematice nic neuvedl, zatímco v případě
orientace na užší lokalitu obdržel žadatel jeden bod za zaměření mluveného slova na komunitní informace
místního významu a záměr vytvořit síť neformálních spolupracovníků z řad místních novinářů, posluchačů,
členů místní správy a samosprávy, kteří budou dodávat informace z vlastního okolí mapující život v místě.
Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu Rádio Bonton ze žádosti o licenci vyplývá, že se
jedná o rádio zaměřené zejména na prezentaci české hudby, a to i aktuální hudební tvorby a novinek
napříč žánry. Nezaměřuje se tedy úzce na určitý typ hudby (popřípadě kombinaci dvou či tří žánrů), ale na
reprezentativní průřez českou hudební tvorbou. Podíl české a slovenské hudby neklesne pod 50 % celkového
objemu vysílacího času, podíl hudby vydané v posledních deseti letech neklesne pod 40 % celkového
objemu vysílacího času.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska hudebního
formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že obdobný hudební formát je v nabídce vysílajících programů
obsažen jen zčásti (na pokrytém území jsou vysílány méně než tři programy obdobného hudebního formátu)
a žánrová nabídka nabízená žadatelem na dotyčném území není zcela neobvyklá, takže splňuje parametry
manuálu jen částečně. Na pokrytém území sice nevysílají programy, které by programově rezignovaly na
určité hudební zaměření (ať už vymezené žánrově nebo časově), avšak z charakteristik hudebních formátů
rozhlasových stanic je zřejmé, že v některých případech od formátu nabízeného žadatelem prakticky neliší
anebo liší jen málo, a to i s ohledem na ne zcela vyhraněné žánrové zařazení řady písní a přesahy žánrů.
Tak například stanice Hitrádio FM Crystal hraje hudbu od 60. let po současnost, která tvoří podstatnou část
v současnosti vysílané hudební tvorby, podíl českých a slovenských písní přitom tvoří jen 15 až 25 %
(žadatel tedy nabízí mnohem vyšší procento hudby této provenience), stanice Country SEVER se zaměřuje
na hudbu od 70. let po současnost s důrazem na českou a slovenskou tvorbu. Rovněž RÁDIO IMPULS se
zaměřuje na českou hudbu, a to ještě ve větší míře (podle licenčních podmínek jde o 65 % z celkového
hudebního programu), žánrově pak jde o rock, folk a pop, nejedná se tedy sice o hudbu bez žánrového
omezení, avšak vysílané žánry ve svém souhrnu kvantitativně tvoří tak významnou část hudební produkce,
že se tento hudební formát do značné míry přibližuje formátu nabízenému tímto žadatelem. Za hudební
formát tedy tento účastník řízení obdržel po jednom bodu (ze dvou možných) za každé ze dvou základních
dílčích kritérií.

Navržená cílová skupina od 18 do 30 let je již v dostatečné míře saturována vysíláním stávajících stanic,
za základní dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku tedy nebylo možné bod udělit. Za
základní dílčí kritérium programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu obdržel žadatel jeden bod, neboť
Rada se přiklonila k závěru, že toto kritérium je možné považovat za splněné; účastník řízení ve svém
projektu uvedl (i když spíše jen v obecné rovině), jaké programové prvky budou převažovat v jednotlivých
časových obdobích (ráno převažuje informační servis, který tvoří průřez nej důležitější mi informacemi, poté
od 9 hodin až do večera tvoří vysílání kromě servisu také různé pozvánky, informace o místním dění a též
hudba).
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Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal maximum dvou bodů v základním dílčím kritériu vlastních autorských pořadů,
když zmínil dva autorské pořady, i když z informací o nich poskytnutých ne vždy vyplývá, nakolik mají
povahu původní tvorby (například v případě Hitparády Rádia Bonton není jasné, zda obsah je tvořen
i něčím více než pouze písněmi vysílanými v pořadí podle určitého kritéria, nicméně hitparády obecně lze
ve většině případů za autorský pořad považovat). Původní tvorba ve formě vlastních autorských pořadů je
doplněna zpravodajským a informačním servisem.
K problematice podpory začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel zmínil svou rubriku První
šance, ve které představuje posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila v médiích.
V případě základního dílčího kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizace na region se proto Rada
přiklonila k hodnocení jedním bodem ze dvou možných, neboť žadatel sice do určité míry (nikoli však zcela)
naplnil požadavek na podporu začínajících umělců (byť její doložení v konkrétních případech chybí), avšak
z prezentovaných údajů nevyplývá nic, z čeho by se dala vyvodit její lokalizace na region vysíláním pokrytý.
Jeden bod obdržel účastník řízení také za základní dílčí kritérium podpory kulturních akcí a jejího způsobu
obdržel jeden bod (i v tomto případě je maximální možný počet dva body), a to s ohledem na skutečnost,
že uchazeč zveřejňuje nabídku místních kulturních, sportovních a dalších akcí v rámci svého informačního
servisu; tuto formu podpory kulturních akcí v rozhlasovém vysílání považuje Rada za natolik obvyklou
a rozšířenou, že by podle jejího názoru nebylo adekvátní za ni udělit žadateli maximum dvou bodů, není-li
doplněna ještě dalšími způsoby podpory kulturních akcí.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto kritérium bylo naplněno
jen částečně. Účastník řízení ve svém projektu jasně definoval (i když pouze odkazem na statistické
výsledky sčítání lidu), na jaké menšiny hodlá svou podporu zaměřit, za což obdržel maximum dvou bodů.
Pokud se však jedná o způsob podpory, přiklonila se Rada k hodnocení tohoto kritéria jako nesplněného,
protože zařazování hudby autorsky nebo jazykově identifikující určitou menšinu v rozsahu odpovídajícím
dvojnásobku jejího podílu na populaci dle statistik (s tím, že stejným způsobem hodlá žadatel postupovat
také u všech dalších programových prvků včetně informačního servisu) nemůže samo o sobě významněji
přispět k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. Takový
přístup ze strany žadatele je sice možné považovat za pozitivní, avšak nijak z něho ani z dalších informací
uvedených v projektu nevyplývá, jak by tím měl být podpořen rozvoj kultury těchto menšin. Účastník řízení
také nezmínil žádnou předjednanou spolupráci s menšinovými spolky, která by mohla vést k účinnější
podpoře menšin v rámci vysílání uchazečem zamýšleného programu. Ve svém souhrnu tedy Rada shledala,
že v oblasti podpory menšin byly parametry manuálu naplněny jen částečně (dva body z celkem čtyř
možných).
Rada ve svém hodnocení tohoto projektu žadatele RADIO BONTON a. s. shodně jako u vítězného žadatele
hodnotila skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona č.
231/2001 Sb. Rozdílovými kritérii, pro něž žadateli RADIO BONTON a. s. licence k provozování vysílání
programu Rádio Bonton udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč RADIO BONTON a. s.
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný žadatel, a to z výše popsaných důvodů.
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S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém
jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech (pořadí hodnocení žádostí bylo
losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu
hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádostí
jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní
zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném porovnání
umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence vjednotlivých žádostech a porovnat mezi sebou navzájem účastníky řízení
a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti výroku tohoto rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení licence, lze podle ustanovení § 19
zákona č. 231/2001 Sb. podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má podle ustanovení § 66 věta třetí zákona č. 231/2001 Sb. odkladný
účinek.

V Praze dne: 15.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 2.7.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (mapa,
24.6.2014, Příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah), Dokument (přehled, 11.4.2014,
zachytitelnost programů - Jablonec nad Nisou 97,5 MHz)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

J O E Media s . r. o.

Označení (název) programu:

Rádio Sázava

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudebně-zábavné vysílání s orientací na region, podporou rozvoje původní tvorby a hudebním formátem
country-rock, rock, folk, oldies, soundtrack, doplněno stručným informačním, zpravodajským, kulturním
a dopravním servisem z regionu
II. Dalši programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu k uděleni licence (§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.)
-

všechny pořady budou vyráběny autorsky

-

užší orientace programu na region Jablonecka zahrnující také vytváření vlastních autorských pořadů
ve studiu v Jablonci nad Nisou (umožňujícím i on-line vysílání s pravidelnými vstupy), výrobu části
hudebních pořadů na Jablonecku a získávání místních informací ve spolupráci se subjekty působícími
na Jablonecku

-

vysílání pořadů zaměřených na tvorbu začínajících umělců z Jablonecka a rozhovorů s místními
hudebníky a podpora rozvoje původní tvorby ve vysílání i pořádáním či spolupořádáním kulturních
a společenských akcí na Jablonecku

-

podpora rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin formou vysílání pořadu obsahujícího
také informace o jednotlivých menšinách žijících na území pokrytém signálem

2) Jednotlivé programové podmínky
-

podíl mluveného slova minimálně 4 %
podíl zpravodajství a servisních informací zhruba 20 % z mluveného slova; v ranním bloku vysílání
v pracovní dny pravidelné aktuální stručné zpravodajství se stručným informačním servisem z města
i regionu (od 6.00 do 9.00 hod., resp. od 7.00 do 10.00 hod.)

-

hudební formát country-rock, oldies a folk s přesahy do jiných žánrů, doplněno filmovou hudbou,
popřípadě také world či ethno music

-

cílová skupina 25 až 50 let s přesahy

-

vlastní autorské pořady, a to jak hudební (zčásti zaměřené na určitý hudební žánr a zčásti bez vazby
na určitý hudební žánr), tak i nehudební
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Programy zachytitelné v Jablonci nad Nisou 97,5 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o 4 Wave

Veřejnoprávní
regionální stanice

Různé ž á n r y - h i p hop, urban
music

Hudba, film, life-styl, publicistika a sport
(alternativní a adrenalinové sporty skate, snowboarding, skoky do vody),
móda, kultura, nové technologie,
interaktivita, soutěže

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

Český rozhlas / Cro Sever

regionální stanice
pro Severní Čechy

široký výběr hudebních žánru

Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
dopravní servis, písničky na přání

Zaměřeno na
informace z regionu

Programy zachytitelné
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Místní info

Menšiny

velmi dobře:

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých
škol

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...
Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

Vysílání pro
menšiny
(Sousedé)

G a m a media s . r. o. / Gama Rádio

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová

hudba 60. až nultých let

skupina 25¬ české, slovenské,
50 let

aktuální lokální a regionální
zpravodajství s využitím reportáží,

evropské, americké i

moderovaných publicistických pořadů

světové provenience

z oblasti politiky, společenského života,

s orientací na rock,

hudby i sportu; 1 0 % podíl mluveného

s přesahy na blues a soft

slova v čase od 6.00 do 19.00 hod., 10%

rock s podporou regionální

podíl české tvorby ve vysílání (měřeno

hudební scény

za 24 hodin), Gama rádio nebude

Regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

přebírat vysílání od jiného provozovatele
Rádio Proglas, s . r. o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké
spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.
Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
Populární a výplňová hudba
42,9 %

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Duchovní pořady

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy

Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
6%
B B C Radiocom (Praha) s . r. o. / B B C
World Service
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Zpravodajskopublicistická stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (8.00-11.00 a 13.00¬
16.00) a anglickém (0.00-8.00, 11.00-13.00
a 16.00-24.00) jazyce, jazykové kurzy
angličtiny

Pořady
věnované
menšinám

EVROPA 2, spol. s r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Frekvence 1, a. s . / FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Rádio Dobrý den, spol. s r. o. /

Přátelské rádio pro Posluchači

70% podíl hudebního

10% podíl mluveného slova a 2 0 % podíl Informace

Rozvoj kultury

Hitrádio FM

nejširší spektrum

všech

vysílání

reklamy; pevné zpravodajské vstupy,

z kulturního,

národnostních,

posluchačů

kategorií

počasí, dopravní servis, očekávané

společenského,

etnických a

s velkým důrazem

události, přehled tisku, novinky - knižní

sportovního a

jiných menšin,

na místní

a filmové, turistika, gastronomie, životní praktického života

zejména

(regionální)

prostředí; reportáže, dokumentaristika,

vysílací blok

informace

kontaktní pořady a soutěže

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

regionu

18.00-22.00
hodin

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Crystal
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Nezávislá hudební a 25-45 let
zpravodajská stanice s přirozeným
s výrazným
přesahem 5
zaměřením na oblast let
pokrytou signálem

hudba od 60. let po
současnost; podíl české a
slovenské hudební tvorby k
produkci zahraniční neklesne
pod 15-25 %; formát „variety
gold"

podíl mluveného slova neklesne pod 10-14,5 Lokální informace
% vysílacího času (počítáno bez reklamy);
tvoří minimálně 5 %
podíl pořadu zpravodajských, informačních, objemu zpráv
publicistických a vztažených k území
neklesne pod 5 % vysílacího času; Servisní
informace- každá hlavní zpravodajská relace
obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní
informace o počasí a podle aktuálnosti také
informace o míre znečištění ovzduší a
dopravní servis

Radio Investments s . r. o. / K i s s Delta nezávislá komerční
hudebně informační
stanice

p. 18-45 let

H o t A C - h u d b a od 90 let po
současnost, 1 0 % domácí
produkce

Zpravodajství, doprava, počasí, kurzovní
lístek, soutěže, kulturní a společenské
události, filmový magazín, burza práce,
písničky na přání, 10 % mluvené slovo

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roli + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce
60-70 % z podílu hudby

Zpravodajství ze světa, z domova a v
maximální míře z regionu, dopravní
informace, počasí, kulturní servis, hádanky,
soutěže, písničky na přání, podíl hudby cca
60 %, podíl mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

Radio Investments s . r. o. / Radio
Beat

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

Radio Contact Liberec spol. s r. o. /
Radio Contact Liberec

nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

informace z regionu,
regionální kultura a
sport

zpravodajství z
regionu

InFin, s . r. o. / Rádio H E Y Cechy (nyní Rádio s formátem
skrz žánry nejen pro
Country S E V E R )
aktivní dospělé (25¬
35 let)

25-35 let

Hudba od 70. let do
Zpravodajství, informační servis, doprava a
současnosti, důraz na českou počasí, publicistické rubriky, víkendové
a slovenskou tvorbu
vysílání pro rekreanty a chalupáře,

Lokální
zpravodajství,
předpověď počasí,
dopravní servis,
kulturní servis,
servisní informace,
publicistické rubriky

LONDA, spol. s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 3 0 ^ 5 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní p o ř a d y reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

p.20-29 let
s. 12-45 let

hudba středního proudu a hity lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a
80. a 90. let, formát hot AC
kulturní servis, sněhový servis, oznamy a
blížící se až CHR
hudební upoutávky, písničky na přání,
hudební pořady, zábava

lokální programové
prvky

Programy zachytitelné

dobře:

Radio Černá Hora II s . r. o. / RADIO
ČERNÁ HORA

Programy zachytitelné
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částečně:

hudební stanice s
lokálním
zpravodajstvím

Příloha č.3 k dopisu čj.: ČTÚ-51 471/2013-613 ze dne 17. 5. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače JABLONEC NAD NISOU 3 97,5 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 1,2 % (119 197 obyvatel)

Měřítko:
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I

10 km
i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Karlovy Vary - sídliště 107,9 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Gama media s.r.o. / Gama Rádio
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
Datum udělení licence
15. 4 . 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova W

6,12000 P"ha

Tel.: -> 420 274 8

1 3

830

2

/ Fax: + ÍJ2O 274 810

885

www.rrtv.cz

Gama media
Bělehradská
43401 Most

s.r.o.
360/6

RADIO BONTON

a. s.

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 7 1 2 / z a b
Č.j.: S T R / 1 8 7 9 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 8 - 2 0 1 4 / poř.č.: 5

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 15. dubna 2014 toto

rozhodnutí:
I.

Rada u d ě l u j e společnosti Gama media, s.r.o. IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360,
PSČ 434 0 1 , Most, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz / 200
W pro program Gama Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů
zamítá.

Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů)
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Karlovy Vary 107,9 MHz / 200 W a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah) vysílače Karlovy Vary 107,9 MHz / 200 W tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Karlovy Vary 107,9 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18

Program bude šířen regionálně
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
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Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi

II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Bonton
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz /
200 W, společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00,
Praha-Nové Město.

Odůvodnění:
Rada na svém 16. zasedání bod 30. vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary - sídliště 107,9 MHz
/ 2 0 0 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18 se lhůtou pro doručení žádostí do 25. října 2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení (v abecedním pořadí):
Gama media, s.r.o. / Gama Rádio
RÁDIO BONTON, a.s. / Rádio Bonton
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení na 2 1 . ledna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17, odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v
Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní
předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel
zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující.
Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu.
Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí
Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

b)
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vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

a)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.

a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

7)

-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

b)

daném

území

vysílaných

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

v již

cílová skupina

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

-
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na

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

8)

mluvené slovo

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
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vztahu kjednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17, odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 25. října 2013, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta
k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Gama Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Karlovy Vary 107,9 MHz / 200 W, na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, od právní moci
tohoto rozhodnutí účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - Gama media, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostí druhého účastníka řízení, vyplynuly následující důvody, pro které
Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Gama media, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudební
rozhlasové stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi" s názvem Gama
Rádio.
Rada nejprve hodnotila organizační připravenost žadatele Gama media, s.r.o. k zahájení vysílání.
Pokud jde o zkušenosti provozovatele s vysílání provozovaného z jiných kmitočtů, je tento žadatel
provozovatelem vysílání programu Gama Rádio již od roku 2009. Na postech statutárních orgánu
společnosti figurují jednatelé společnosti, pan Bc. Petr Petrik a pan Ing. Roman Viktora, kteří se aktivně
účastní řízení společnosti a vedení Gama Rádia z pozice vedoucích pracovníků. Pan Bc. Petr Petrik ve
funkci ředitele společnosti a pan Ing. Roman Viktora ve funkci ekonomického ředitele. Ve vedoucích
funkcích Gama Rádia se angažují zkušení pracovníci s dlouholetou praxí v jiných médiích. Hudební
dramaturg a šéf programu Martin Knol vykonává svou funkci již čtyři roky. Promo manažer, moderátor a
správce IT Petr Říbal pracoval dříve v Rádiu Most a zároveň je nyní součástí ranního týmu ve Snídani s
Novou. Pracovní tým Gama Rádia je dlouhodobě stabilizován a již několik let nedošlo k žádné významné
personální změně. Získávání místních informací žadatel už nyní realizuje formou spolupráce s místní a
kraiskou samosorávou úřadv a místními ZDravodaiskvmi serverv Dále též olánuie oslovit i další místní
oraanizace soortovní klubv a kulturní zařízení ke sooluoráci oři ieiich zviditelňování Gama Rádio iiž v
současné době soolunracuie s místní samosorávou města Most Tenlice Chomutov Lounv a dalšími
Sooluoracuie iiž také s Libereckým a Karlovarským kraiem Součástí zoravodaiského týmu isou redaktoři'
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doložil prostřednictvím dohod o spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a společností
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Rada tak shledala naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se
k organizační připravenosti.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím
kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Rada dále shledala také naplnění kritéria ekonomické připravenosti a přidělila žadateli bod v každém
jednotlivém dílčím kritériu. Žadatel financuje provoz rozhlasové stanice z reklamní činnosti. Reklama je
zajišťována v rámci regionu vlastní činností. Další finanční prostředky získává žadatel reklamou a PR
aktivitami, případně výrobou reklamních filmů a reportáží v rámci projektu regionálního informačního
portálu www.alfatv.cz. Další příjmy plynou z marketingových a komunikačních činností, které firma
zabezpečuje pro jiné subjekty v rámci regionu. Jednorázové náklady na zprovoznění vysílače budou
hrazeny z finančních prostředků firmy. Společnost Gama media s.r.o. vznikla již v roce 1997 a je
držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 - certifikovaného systému managementu kvality. Radě není
z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho vlastníkovi bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu
neplnění finančních závazků. Rada dospěla k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v této
oblasti jsou věrohodné. Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z
nového vvsílače a ie ekonomickv oriDraven k zaiištění vvsílání Dřičemž ie schooen iei zaháiit včas v
zákonném termínu. Uvedené skutečnosti žadatel doložil bankovní retencí.
Rada též shledala naplnění kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele.
Jeden bod Rada přidělila žadateli za naplnění dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání
žádosti o licenci, neboť společníky žadatele (právní forma žadatele je společnost ručením omezeným)
jsou fyzické osoby Ing. Roman Viktora, Petra Kutová, MBA a pan Petr Petrik, přičemž všechny koncové
vlastníky společnosti je možné dohledat z veřejně přístupných zdrojů. Základní dílčí kritérium
předpokladů pro transparentnost převodů podílů ve společnosti a s t í m souvisejících předpokladů pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako
splněné. Případné budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně dostupných zdrojích.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., toto zákonné kritérium Rada ohodnotila šesti body a tedy jako částečně splněné.
Žadateli byly přiděleny body za naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k mluvenému slovu. Rada
v první řadě vyhodnotila podíl mluveného slova ve vysílání. Ten bude dle žadatele činit 12% až 20%
celkového vysílacího času v době od 06:00 do 22:00 hodin včetně víkendů. Mimo uvedený čas pak bude
podíl mluveného slova od 5% do 15 % vysílacího času. Takto navržený parametr přesahuje střední
hodnotu mluveného slova ve vysílání programů, které jsou na předmětném území zachytitelné. Podíl
autorsky vyrobených pořadů bude tvořit 80-100% vysílání. Vzhledem ke skutečnosti, že na území
pokrytém z technického prostředku, který je předmětem tohoto licenčního řízení, není možné zjistit
střední hodnotu tohoto parametru v již vysílaných programech, Rada přistoupila k přidělení bodu. Rozsah
zpravodajských a servisních informací bude činit v každé hodině od 6:00 do 20:00 hodin zpravodajství
dvakrát v hodině o celkové délce 4 až 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od 20:00 hodin do 06:00
hodin pak o celkové délce 1 až 4 min. I tento navržený parametr převyšuje střední hodnotu rozsahu
zpravodajských a servisních informací na pokrytém a území.
V kritériu lokalizace programu Rada přistoupila k přidělení bodu za naplnění dílčího kritéria nově
vyráběného programu, neboť žadatel bude ve svém originálně připravovaném vysílání poskytovat
informace o kulturním životě v Karlových Varech a okolí, budou zvány hudební skupiny na rozhovory a
budou vysílány informace o místních rockových skupinách a klubech. Součástí zpravodajství budou
aktuální zprávy o dění v Karlových Varech, dopravní informace a počasí z oblasti Karlových Varů. Do
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publicistických pořadů budou zváni hosté z Karlových Varů z oblasti společenského, kulturního i
sportovního života. Jedním bodem Rada též jedním bodem ocenila orientaci programu na region. Ve
vysílání programu Gama Rádio budou obsaženy informace z Karlových Varů a okolí, přičemž tyto
informace budou zejména z oblasti kultury, sportu, politiky, dopravy a počasí. Žadatel také plánuje
podporovat regionální hudební scénu a amatérské sportovní a umělecké soubory a kluby. Vzhledem ke
skutečnosti, že žadatel neuvedl žádné konkrétní informace stran orientace programu na užší lokalitu a
pouze znovu popsal své záměry ohledně orientace na region, nemohla Rada vtomto dílčím kritériu
žadateli bod přidělit.
Ohledně hudebního formátu žadatele Rada shledala, že na pokrytém území již vysílají více než tři
programy, jejichž formát dle názoru Rady lze považovat za obdobný formátu programu Gama Rádio.
Žadatel program Gama Rádio definuje jako program, který vysílá český, slovenský i světový rock s
přesahy od blues až po soft rock, přičemž rockový žánr je zastoupen ve vysílání programů již na
pokrytém území zachytitelných (Hitrádio Dragon, Rádio Beat, Rock Rádio Šumava). Stejně tak Rada
nepřidělila bod za dílčí kritérium podílu formátu žadatele na daném území, neboť hudební formát žadatele
není na pokrytém území neobvyklý a nesplňuje požadavky Manuálu.
V kritériu cílové skupiny Rada nepřidělila bod za naplnění dílčího kritéria rozpětí s ohledem na
programovou nabídku, neboť žadatelem definovaná primární cílová skupina, tedy posluchači ve věku od
25 do 50 let, je již dle zjištění Rady na pokrytém území saturována, a to i programy, jejichž hudební
formát lze považovat za formát obdobný formátu programu žadatele. Naopak jeden bod Rada přiznala za
dílčí kritérium programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Program Gama Rádia bude koncipován
jako nepřetržitý tok hudby, střídající se smluveným slovem a informacemi, které mají převážně vztah
k regionu. Jednotlivé programové prvky budou zaměřeny kupříkladu na zpravodajství, počasí a ekologii,
nezaměstnanost, sport či kulturu, tedy tematické okruhy, které jsou bezesporu pro danou cílovou skupinu
atraktivní.
Zákonné kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada ohodnotila šesti body tedy jako splněné v maximální možné míře.
Žadatel vytváří speciální hudební pořady, jako například „Modré pondělí", ve kterém je program postaven
na Blues/Bluesrocku ve všech jeho formách a mutacích. Mapuje celou obrovskou oblast USA a také
významnou část zastoupenou anglickou a potažmo evropskou scénou. Dále pořad „Domácí úterý" ve
kterém posluchač najde výběr toho nejlepšího z domácího rocku se zahrnutím slovenské a regionální
rockové scény, pořad ukazuje kontinuitu vývoje československé rockové scény od 60-tých let po
současnost. Pořad „Sazometná středa" - zaměřen na světovou i domácí progress music. „Rockový
čtvrtek", tento hudební pořad je zaměřen především na alternativní a menšinové rockové proudy.
Podpora začínajících místních umělců a její lokalizace na region je dle vyjádření žadatele jednou z
jeho nejdůležitějších priorit. Gama Rádio má zařazeno do aktivní rotace více než 1200 skladeb od
začínaiících a místních rockowch skuoin Začínaiící umělci i místní skuoinv iezdí oravidelně do wsílání
Gama Rádia kde dostávaií DŮI až hodinow orostor oro vlastní Dřeze ntaci Pod DO ra ie realizována také
prostřednictvím sociálních sítí a internetových stránek. Původní záměr podporovat a hrát pouze
cpvpmř-ackp 7 f l ř í n a i í r í í k i i n i n v h v l nrn v p l k v 7 á i p m 7P "stran u m p l r ů rri7Šířpn n a n n r i n n r u t v o r h v "íkunin 7
C e s k e T s i o v e n s k é republiky. Jednou měsíce bude jeden den věnován vysílání hudebnírri rockovým
s k i i n i n á m minnln<:ti
S n u

i s n i i ř a s n n < í t i 7 i p r i n o h n mp<íta n p h n rtkrpQii 1/ m k l p r h

krlp P a r n a

Rárlin

wsílá

h n ^ n u h u r i P rin

<k,7nina h r a P

T

T n

nmnrar-nvaná s , r t r t £ í r « n « n í

nřPh P H , t ^ n ^ J Z f V ^ n i r l
a n p n t i í r n 11 I N H F A n M I I I P

rinSi^

a n n t u r j p n í m n cnnInnrán!

^ ^ n n n ^ Z n ^ ^ t ^ t ! r í

nnrinora 7

Parna Rártí

X

*nnZŤ n\rn
P

^

,

3

ínoh.

riílnÍPním

n Tnnlnňrtri t MrnSprknn

T r n ^ n ^

P=.™ í d S ^

místní i regionální hudební festiva y a vystoupeni rockových skupin v rámci regionu. Gama Radíc. JIZ nyní
podporuje hudební festivaly v okolí Mostu (Rock for Most nebo Music fór Most). Spolupracuje ez úzce s
klubem Ponorka v Litvínove s kkjbem Rockac v Moste a stejným způsobem plánuje žadatel působit j
v m i s t e Karových Varu a okolí. Doložena byla cela rada akci spolupořádaných žadatelem, jako napr.
Gambrinus tour - Usti nad Labem Hi Metal Most, Open Air Rock Fest apod.). Doložena byla i spolupráce
s kulturními zařízeními (napr. hudební klub Slash Bar v Karlových Varech).
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V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kulturních, národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. V tomto kritériu byl Žadatel
hodnocen pouze jedním bodem. Menšiny žadatel na pokrytém území identifikoval tak, že v Karlových
Varech lze především hovořit o romské a ruské menšině. S tímto tvrzením lze však souhlasit a Rada
tudíž jeden ze dvou možných bodů přidělila. Žádný bod však Rada nepřidělila v kritériu způsobu podpory,
neboť žadatel pouze všeobecně uvádí, že spolupracuje v rámci svého zpravodajství s místní
samosprávou i místními neziskovými organizacemi při sdělování řešení problému spojených se životem
menšin a ve vysílání jim poskytuje prostor pro názorová a věcná řešení, avšak žádný konkrétní způsob
podpory neuvádí ani nedokládá. Jako dostatečné Rada neshledala ani deklarovanou podporu slovenské
menšiny prostřednictvím pořadů o mladých slovenských kapelách.
Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení RÁDIO BONTON, a.s., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
programu Rádio Bonton se základní programovou specifikací Hudební hitrádio doplněné informacemi ze
showbusinessu.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné kritérium bylo
ohodnoceno osmi body a Rada jej jednomyslně shledala jako splněné.
V kritériu organizační připravenosti Rada přidělila tomuto žadateli bod za naplnění každého z dílčích
kritérií. Společnost Rádio Bonton a.s. je již řadu let provozovatelem terestrického i internetového
rozhlasového vysílání. Je majetkově spojena s Evropskou mediální skupinou Lagardere, která provozuje
v ČR 4 terestrická rádia (Frekvence 1, Evropa 2, Rádio Bonton a Dance Rádio) a celkem 35
internetových rádií s různým tematickým a hudebním zaměřením (například Československá diskotéka,
Teenage, Trampská osada, Classic, Romantika, Legendy, Teenage Rock a další) nebo projekt
YouRadio. Na Slovensku skupina provozuje rádio Europa 2 a v zemích EU další desítky rádií.
Personálními garanty jsou Míchel Fleischmann, Miroslav Hrnko a Miroslav Šimánek na postech
statutárních orgánů. První jmenovaný současně vykonává funkci prezidenta a druhý výkonného ředitele
společnosti a skupiny Lagardere v ČR a na Slovensku. Na poli rozhlasového vysílání působí Michel
Fleischmann v ČR od roku 1991 a doposud vede privátní rozhlasové stanice v ČR. Miroslav Hrnko
oůsobí v rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Drošel cestu od řízení malých rozhlasových stanic Dřes
reaionálního ředitele až na oost orovozního a oozděii výkonného ředitele společnosti a skuoinv Laaardere
v ČR Miroslav Šimánek ie současně finanční a orovozní ředitel soolečnosti a skuoinv Laaardere ČR má
na starosti technické a finanční zajištění projektu. V rádiích pracuje na postu finančního manažera více
než 10 let v médiích pak více než 15 let Ohledně zkušeností vedoucích pracovníků žadatel uvedl že
n h r h n d n í ř á ^ t n r n i p k t u 7aiišfuip M a r t i n N n v á ř p k o h r h o r i n í řprlitpl ^ k u n i n v rp«;n ^ n n l p ř n r W i R P C I Í P R á d in
Musir

r

^

P

t

^

k PrT nrarniP U P ^

HniLpíní

1

lako

Lria

amatLkých s p o l u p r a ^

i zdroje v rámci skupiny Lagardere

č

R

N

O

V

M

A

R

U

A

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, i zde Rada shledala naplnění
všech dílčích kritérií. Obchodní plán pro projekt Radia Bonton vychází a navazuje na již existující Rádio
Bonton vysílající na již dříve přidělených kmitočtech. Plán je sestaven na základě marketingového
průzkumu potřeb posluchačů jak celoplošně, tak speciálně v předmětné lokalitě. Dále byly žadatelem
provedeny prognózy vývoje mediálního resp. reklamního trhu v následujících letech, vyhodnocena
konkurence v daném segmentu a zváženy všechny investiční i nákladové vstupy projektu. Na základě
všech uvedených analýz byla provedena analýza proveditelnosti a následně navržen obchodní plán, který
je součástí projektu žadatele. Finanční spolehlivost samotného žadatele i jeho vlastníků byla doložena
bankovní informací Komerční banky, a.s., daňovým přiznáním společnosti, rozvahou společnosti a
výkazem zisku a ztrát soolečnosti Radě není z úřední činnosti známo nic co bv mohlo Doskvtnuté
informace zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
přičemž je schopen jsj zahájit včas v zákonném termínu.
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Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v dílčím kritériu vztahujícímu se k
technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli
žádný bod.
Rada dále hodnotila kritérium transparentnosti vlastnických vztahů žadatele dle § 17 odst. 1 písm. b).
Žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je právnická osoba - společnost
LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, 750 08 Paříž, 28 Rue Francois ler, Francouzská
republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem
vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, je členem holdingu, kde
holdingovou společností je společnost Lagardere SCA, Francie, která je držitelem konsolidovaného
akciového podílu ve společnosti LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, SA v rozsahu 99,44%,
na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou (to
vyplývá ze str. 28 a str. 189 Reportu dodaného žadatelem). Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti
Lagardere SCA akciový kapitál společnosti Lagardere SCA byl ke dni 31 12 2011 rozdělen na 131 133
286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 75 064 akcionářů. Žadatel doložil
dostuoné aktuální údaie D o k u d ide o známé akcionáře soolečnosti a osobv maiící vliv na ieií řízení Akcie
soolečnosti Laaardere SCA isou veřeině obchodovánv prostřednictvím americké akciové burz v The New
York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris Pokud jde o dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v
d o b ě D o d á n í ž á d o s t i o licenci Dřiklonila s e Rada k hodnocení iedním b o d e m n e b o ť ořece ien l z e z
oodkladů dooženvch žadate e m ziisW o s o b u která m á n a t m ě v v z n a m n í individua ní iradS na kontroluiící
s D O lečn osti - Da n A rn a ud La a a rd é r e
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podílu v žadateli a s tím související

nemu bod nepřidělit a tedy nepovazovat jej za splněné, neboť ke zmenam v osobě fakticky kontrolující
žadatele muze dojit relativné rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
a mimo ceske veřejnoprávní databáze.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích. Žadateli bylo v tomto základním kritériu
přiděleno pět bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující základní dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za dílčí kritérium podílu mluveného slova,
neboť žadatel uvedl, že podíl mluveného slova ve vysílání Rádia Bonton bude činit 8 % celkového
vysílacího času, což je hodnota, která nedosahuje střední hodnoty tohoto parametru ve vysílání programů
na pokrytém území již zachytitelných. Po bodu však bylo uchazeči přiznáno za naplnění dílčích kritérií
podílu autorsky vyrobených pořadů a podílu zpravodajských a servisních informací. Podíl autorsky
vyrobených pořadů vysílaných programem žadatele bude činit 50 % z mluveného slova. Rada zde
přistoupila k přidělení bodu, stejně jako u vítězného uchazeče, z toho důvodu, že střední hodnotu
parametru na již pokrytém území nelze z údajů, kterými Rada disponuje, zjistit. Podíl zpravodajských a
servisních informací bude činit 4 % celkového vysílacího času, což je hodnota, která převyšuje střední
hodnotu tohoto parametru na již pokrytém území.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele vyráběn
nově. Za toto dílčí kritérium Rada přidělila jeden bod, neboť program Rádia Bonton bude dle vyjádření
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žadatele zcela originální. Rada ocenila také orientaci programu na region, který bude akcentován
zejména ve výběru hudby. V místě pak žadatel disponuje sítí dobrovolných spolupracovníků a kontakty
na zástupce správy a samosprávy, coby primárním zdrojem informací pro tvorbu regionálního
zpravodajství a servisu. Nedostatečným Rada naopak shledala dílčí kritérium orientace na užší lokalitu,
neboť žadatel zde pouze opět uvádí, že pro získávání informací vytváří síť neformálních spolupracovníků
z řad místních novinářů, posluchačů, členů místní správy a samosprávy, kteří budou dodávat informace
ze svého okolí, aniž by rozvedl, jak bude dále s informacemi redakčně nakláno.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (alespoň 50 % české a slovenské hudba bez žánrové
vyhraněnosti napříč všemi styly) zjistila, že již pokryté území je značně saturováno stávající nabídkou
programů a většinu porovnávaných žánrů lze nalézt ve vysílání více než tří stávajících programů.
Hudební formát žadatele tudíž není na pokrytém území neobvyklý a nesplňuje požadavky Manuálu, což
Rada promítla do nulového hodnocení tohoto kritéria.
Stran cílové skupiny žadatele Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina recipientů je již
na pokrytém území saturována, a to programy, které lze označit za formátově blízké programu žadatele.
Za dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku tak Rada bod nepřidělila. Jednotlivé
programové prvky v programu žadatele jsou však dle názoru Rady vhodně navázány na definovanou
cílovou skupinu. Ranní vysílání je orientováno spíše na informace, zatímco odpolední a večerní vysílání
bude poskytovat uvolněnější informace spíše servisního charakteru s důrazem na hudební složku, což
Rada ocenila přidělením jednoho bodu.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby. Žadatel již
nyní vytváří speciální autorské pořady. Mezi klíčové patří pořad „Hitparáda Rádia Bonton", aktuální
přehlídka soudobé české tvorby bez ohraničení žánrů. Posluchači navíc mají možnost sami hodnotit
jednotlivé skladby a hlasováním ovlivňovat dramaturgii pořadu a sekundárně celé stanice. Pořad v délce
3 hodiny je vysílaný každý všední den a výsledky hlasování se promítají do celého vysílání a hudební
skladby Rádia Bonton. Žadatel též vytváří speciální rubriku „První šance", ve které představuje
posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila nikde v médiích. Dílčí kritérium
vlastních autorských pořadů Rada ohodnotila dvěma ze dvou možných bodů. Podporu začínajících
umělců žadatel plánuje realizovat prostřednictvím již zmíněného pořadu „První šance". Tento záměr
Rada ohodnotila jen jedním ze dvou možných bodů, a to z důvodu absence doložení takovéto podpory ze
stran samotnvch interoretů či iinvch subiektů PodDora kulturních akcí bude realizována zeiména
kulturním servisem ořímo ve w s láni v iehož rámci isou zařazovánv neienom oozvánkv na kulturní ale i
soortovní a místní akce Ačkoliv žadatel na veřeiném slvšení uvedl že ie schooen doložit kontaktv
ktervmi v současné chvíli disoonuie rozvíií a uskutečňuie Radě žádné akové dokumentv doručenv
nebyly a plný počet dvou bodů tak nemohl být přidělen
V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin a dospěla k závěru o jeho částečném
splnění. Žadatel velmi přesně identifikoval menšiny odkazem na národnostní složení obyvatelstva dle
výsledků sčítání lidu v roce 2011, za což získal dva ze dvou možných bodů. Žádný bod však Rada
nepřidělila za naplnění dílčího kritéria způsobu podpory. V projektu žadatel uvedl, že Rádio Bonton je
definované jako hudební stanice a hudba a písňové texty jsou projevem svébytné kultury a jejích tradic.
Proto Rádio Bonton zařazuje do svého programu hudbu, která je autorsky a jazykově identifikovaná s
menšinami. Jako výraz podpory Rádio Bonton zařazuje takovou tvorbu ve dvojnásobném rozsahu, než
jaký odpovídá proporčnímu zastoupení v populaci. Takový způsob však Rada nevnímá jako podporu ve
smyslu daného kritéria.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná
kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Gama media, s.r.o. Stejnou
míru naplnění kritérií obou žadatelů shledala Rada v kritériu ekonomické, organizační a technické
připravenosti, kde byli žadatelé shodně ohodnoceni osmi body. Výsledný bodový rozdíl, který určil
vítězného žadatele tohoto licenčního řízení, vznikl v prvé řadě v kritériu transparentnosti vlastnických
vztahů žadatelů o licenci. U společnosti RÁDIO BONTON, a.s. bylo nulově ohodnoceno kritérium
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transparentnosti převodů až po koncové vlastníky do budoucna, neboť akcie žadatele jsou veřejně
obchodovány, což fakticky znemožňuje Radě takové převody efektivně sledovat v dostupných českých
zdrojích. Dále bylo rozdílně ohodnoceno také dílčí kritérium mluveného slova. Hodnota navržena
neúspěšným uchazečem nedosáhla střední hodnoty na již pokrytém území a nelze v takto navrženém
parametru spatřovat přínos ve smyslu tohoto kritéria. Významný bodový náskok získal vítězný žadatel
v základním kritériu přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, konkrétně v dílčích kritériích podpory
začínajících umělců a podpory kulturních akcí, kdy Rada musela zohlednit širokou škálu akcí a interpretů,
jejich podporu vítězný žadatel skutečně doložil. Neúspěšný žadatel naplnil oproti vítěznému kvalitněji
pouze kritérium podpory menšin, což však na zvrácení konečného výsledu licenčního řízení nestačilo.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o
zamítnutí žádostí o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze d n e : 15.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t (přehled, 3 0 . 5 . 2 0 1 4 , Příloha č. 1 - P r o g r a m o v é p o d m í n k y ) , D o k u m e n t
(přehled, 1 3 . 1 . 2 0 1 4 , Zachytitelnost p r o g r a m ů - Karlovy V a r y 107,9 M H z / 2 0 0 W ) , D o k u m e n t
( m a p a , 6.9.2013, m a p a Karlovy V a r y - sídliště 107,9 M H z )

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.06.09 16:09:50 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Z á k l a d n í p r o g r a m o v á s p e c i f i k a c e a další p o d m í n k y

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Gama media, s.r.o.

Označení (název) programu:

Gama Rádio

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I.

Základní programová specifikace
Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi

II.

Další programové podminky

1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni
k udělení licence (§21 odst. 3)

-

podpora začínajících hudebních interpretů a skupin

-

speciální autorské hudební pořady

-

spolupořádání místních kulturních a hudebních akcí, podpora a propagace regionální tvorby

2)

Jednotlivé programové podmínky

-

Primárn í cílová skupina 25 - 50 let

•

Podíl mluveného slova 12% - 20% v době od 06:00 do 22:00 hodin včetně víkendů, mimo
uvedený čas 5% - 1 5 %

-

Zpravodajské a servisní informace v čase 6:00 do 20:00 hodin 2x v hodině o délce 4 - 8 min.,
mimo pracovní dny a ve všední dny od 20:00 hodin do 06:00 hodin 1 - 4 min.
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-

Podíl autorsky vyrobených pořadů 80% - 1 0 0 %

-

Hudební formát - rocková hudba v celé šíři

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v K a r l o v ý c h V a r e c h 107,9 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

B B C Radiocom
(Praha) s.r.o./ B B C
World Service

Zpravodajskopublicistická stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (08:00¬
11:00 a 13:00-16:00) a anglickém (00:00¬
08:00, 11:00-13:00 a 16:00-24:00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované
menšinám

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Český
Plzeň

1879-15

Cílová skupina

rozhlas

/ regionální stanice

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

nejrůznéjší
pro západní Čechy - věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

tradiční (lidová,
folklorní a klasická
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zpravodajství, informační servis, sport,
publicistika, zábavné pořady

Zaměření na
informace z regionu,
odpojování podle
krajů

víkendové a sváteční
křesťanské pořady

Nejrůznéjší
Č e s k ý rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
— vfřatna

InFin, s.r.o. /
COUNTRY RÁDIO

Hudební stanice ve
p. 25-49 let s. 20 60. l é t a - R ' n ' R ,
formátu country, folk 55 let
country a folk,
a příbuzné žánry,
bluegrass, gospel,
doplněno
americký protestsong,
zpravodajstvím
trampská hudba,
mluvené slovo max. 8
%

EVROPA 2, s p o l . s
r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

p. 12-35 let
MEDIA BOHEMIA a. Hudební rádio se
zaměřením na region
s . / Fajn rádio
a současnou hudbu

1879-16

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

n rannou

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové pořady

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Soft rock, pop, módní
trendy, mluvené slovo
cca 1 5 %

Informace o
politickém, kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

Česká a zahraniční produkce (10:90),
zpravodajství, informace a servis (Burza
práce, spotřebitelská aktualita), zábava,
malá publicistika (soutěže, hitparáda,
besedy), navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

MEDIA BOHEMIA a. hudební a zábavná
s . / H i t r á d i o Dragon stanice pro střední

generaci

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
s . / H i t r á d i o FM Plus rádio

Radio
I n v e s t m e n t s s . r.
o. / K i s s P r o t o n

1879-17

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství

20-35 let s

pop a lehčí rock 80.¬
90. let, Podíl
mluveného slova 8-12
%, zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až
9.00-dvakrátv
hodině, vždy 1x v
hodině zpravodajský
přehled; 9.00 až 18.00
-jednou v hodině;
víkendy: 7.00 až 18.00
hodin -jednou v
hodině, v případě
potřeby zařazení
zpravodajské relace i v
čase 19.00 až 5.00
hodin

programové bloky během dne, důraz na
seriozní informace, muzika, informace,
soutěže, tipy, film, hudební novinky,
hitparáda

aktuální informace z
oblasti pokrytí

Podíl hudby 80"%,
hudební AC formát

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání
Zpravodajství, informační speciál, počasí,
přehled tisku, sport, dopravní informace,
písničky na přání, zábava a soutěže, podíl
mluveného slova 12 % ve všední dny, 10
% o víkendu a svátcích

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu
informace z
plzeňského
magistrátu a místních
úřadů, sportovní,
kulturní a dopravní
servis z regionu

mírným
přesahem na
obě strany

p. 20-35 let s

přirozeným
přesahem

Rodinná hudební
p. 18-39 let
rozhlasová stanice s
kontaktními prvky

Pop 90. let, taneční
hudba, aktuální
novinky

Radio Investments
s.r.o. / Radio Beat

hudební stanice
s rockovou orientací

MEDIA BOHEMIA a. hudebně informační
program
s.l Radio Blaník
Zapadni Čechy

RTV C h e b , k. s . /
RÁDIO E G R E N S I S

1879-18

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

2CM5 s přesahy AC formát, 50-70 %
country a folk

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
program, vlastní pořady

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

propagace regionální a Zpravodajství, počasí, sport,
vůbec české tvorby,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
podíl české hudby 30
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
%

kultura v regionu

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Rádio S a m s o n , s . r. žánrová rozhlasová
o. / Radio S A M S O N stanice pro country,
folk a trampskou
hudbu

20-60 let s
přesahem

folk, country, trampská specializované žánrové hudební pořady,
muzika, blues a
zpravodajství
příbuzné žánry

Aktuální informační
skladby národnostních,
rubriky, zprávy a
etnických a jiných
kulturní servis týkající menšin
se především kultury
regionu, informace z
hudebního dění

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
rozhlasová stanice
s . / Rock Radio
Šumava

Zlaté hity 60.-80. let,
anglo-americká i česká
produkce (ta tvoří
téměř polovinu
celkového objemu
skladeb) Podíl české a
slovenské hudby v
rozmezí 10 - 1 5 %

Podíl mluveného slova je oproti
hudebnímu programu v denním průměru
cca 7-10 %. Zpravodajství, servisní
informace (počasí, doprava), hitparáda
vlastní produkce, písničky na přání 1 *
denně večer v uceleném bloku, tematické
hudební pořady; lokální vysílání na
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz

Informace z regionu,
aktuální dění
v regionu-kulturní a
sportovní akce z
regionu

Hudba středního
proudu od 50. let do
druhé poloviny 90. let
(pop, rock country a
folk, muzikálové a
filmové písně), podíl
domácí hudby cca 30
%

Mluvený projev tvoří v denním průměru
Aktuální informace z
cca 11-13 % oproti hudebnímu programu; regionu
zpravodajství, počasí, informace a servis,
malá publicistika, zábava, aktuality ze
společenského dění

Proqramv přijímatelné částečně
MEDIA BOHEMIA a. Hudební stanice se
s . / RÁDIO BLANÍK zpravodajskými
relacemi
SEVERNÍ ČECHY

1879-19

25^15 let s
přesahy

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-158 097/2012-613 ze dne 13. 8. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače KARLOVY VARY SÍDLIŠTĚ 107,9 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (56 702 obyvatel)

Měřítko:

1879-20

I

10 km
i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Sokolov II 105,2 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Gama media s.r.o. / Gama Rádio
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
Datum udělení licence
15. 4 . 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova W

6,12000

Tel.: -> 420 274 8

1 3

830

2
/ Fax: + ÍJ2O 274 810

885

www.rrtv.cz

Gama media
Bělehradská
43401 Most

s.r.o.
360/6

RÁDIO BONTON

a. s.

Wenzigova 4/1872
12000 Praha-Nové Město
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2013/690/zab
Č.j.: F O L / 1 4 4 7 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 8 - 2 0 1 4 / poř.č.: 4

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 15. dubna 2014 toto

rozhodnutí:
I.

Rada uděluje společnosti Gama media s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360, PSČ 434 0 1 ,
Most, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz/100 W pro program
Gama Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
zachytitelných na území pokrytém z vysílače Sokolov II 105,2 MHz/100 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Sokolov I1105,2 MHz/100 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysíláni:

24 hodin denně

Územní rozsah vysíláni:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Sokolov I1105,2 MHz/100 W

souřadnice W G S 84:

12 40 2 7 / 5 0 10 27

program bude šířen
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regionálně

Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi.

II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Bonton
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz/100
W, společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872,12000 Praha 2.
Odůvodnění:
Rada na svém 16. zasedání bod 31 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz/100 W,
souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 27 se lhůtou pro doručení žádostí do 1. listopadu 2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení: Gama media, s.r.o. s programem Gama Rádio a
RÁDIO BONTON a.s. s programem Rádio Bonton.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení na 21. ledna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 S b , který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud vtéto oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
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c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.

V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak
Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

základní

kritérium

ekonomické

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);
způsob financování vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
2)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost s
terestrickým vysíláním (0-1 b);
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);
zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b);
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b),
možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b)
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4)
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysiláni, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
5)
k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b .
a)
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
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znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)
b)
další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
6)
k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b .
a)
základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
o podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);
o podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);
o podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).
lokalizace programu
o zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);
o orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);
o orientace užší na lokalitu, tj. město v oblasti pokryté budoucím vysíláním (0-1 b)
hudební formát
o počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
o podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2b).
cílová skupina
o rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);
o vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).
7)
k § 17 odst. 1 pism. e) zákona č. 231/2001 S b .
a)
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b)
další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8)
k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b .
a)
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2b);
způsob podpory (0-2b).
b)
další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)
Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu
vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více než 75%, více než 50% a
méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů
rozhlasového vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na
webových stránkách.
2)
Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná hodnota (tedy licenční
podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném území.
3)
Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
4)
Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně
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než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a
podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v
každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu.
Pro velmi dobrou za chytíte Inost je koeficient 1, pro dobrou zachytíte Inost je koeficient 0,7 a pro částečnou
zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem,
je - li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
5)
Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové
rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
nřidélpné na základě térhto hlasování Radu hvlv zarhvrpnv v ipdnntlivvrh záznamprh n whodnorpní
žádostí O licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv rozhodovací
tabulky)
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu kjednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 S b „ představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 1. l i s t o p a d u 2 0 1 3 , tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula
lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všech žádostí o
udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Sokolov II 105,2 MHz/100 W, na dobu 8
let, nejdéle však do 10. října 2025, od právní moci tohoto rozhodnutí programu Gama Rádio účastníka
řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - Gama media s.r.o.
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Rada o udělení licence rozhodla 9 hlasy svých členů z 9 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Gama media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání programu Gama
Rádio. Jedná se o program zaměřený na regionální zpravodajství a servisní informace, rockovou hudbu
a hudební pořady tematicky zaměřené na jednotlivé rockové proudy.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je fungující společností
provozující již rozhlasové vysílání z jiných kmitočtů. Žadatel je připraven financovat vysílání žňového
kmitočtu z prodeje reklamního času a dalších obchodních činností a z vlastních zdrojů, proto byl
v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost
žadatele i vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť finanční stabilitu
žadatele zaručuje majetková účast společníků v řadě dalších společností a Radě není z úřední činnosti
známo, že by vůči žadateli bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků.
S ohledem na reálné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení a skutečnost, že jednatelé
soolečnosti isou kromě SDolečnosti Gama media s r o SDolečníkv také v iinvch soolečnostech které
zaručují finanční a ekonomickou stabilitu žadatele dospěla Rada k závěru že skutečnosti uváděné
účastníkem řízení v této oblasti jsou věrohodné Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování
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jej zahájit včas v zákonném termínu
Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem. Žadatel, kterým je společnost Gama media s.r.o. je provozovatelem rozhlasové
stanice Gama Rádio na základě udělené licence Sp.zn.2008/1044/CUN/PR0 ze dne 4. listopadu 2008.
Gama Rádio vysílá od 8. července 2009 z Mostu na kmitočtu 107,9 MHz/500W pro oblast okresů Most a
částečně Chomutov, Louny a Teplice. Gama Rádio vysílá také z Chomutova na kmitočtu 89,7MHz /
200W od 6. prosince 2 0 1 1 . Gama Rádio také vysílá na kmitočtech Ústí nad Labem Stříbrníky
90,2MHz/200W a Liberc Vratislavice 90,3 MHz/200W. Ve vedoucích funkcích Gama Rádia jsou zkušení
zaměstnanci s dlouholetou praxí v jiných médiích. Hudební dramaturg a šéf programu Martin Knol
vykonává úspěšně svou funkci čtyři roky. Předtím pracoval jako moderátor a zprávař v Rádiu Most.
Promo manažer a správce IT Petr Říbal pracoval dříve v Rádiu Most a zároveň je nyní součástí ranního
týmu ve Snídani s Novou. Získávání místních informací má účastník řízení zajištěné. Gama Rádio již nyní
sooluDracuie v Karlovarském kraii s místní a kraiskou samosorávou úřadv a také s místními
zoravodaiskvmi serverv k zaiištění aktuálních informací oro Dosluchače Gama Rádia Steine tak osloví ke
sooluoráci i místní soortovní klubv kulturní zařízení město Sokolov a místní informační serverv oro ieiich
zviditelnění G a m a Rádio liž v současné době SDoíuoracuie s místní samosorávou iako ie město Most
TenlireChomutov

Loum

laajem Ú č a ^
doložil ve správním fízení do spisu
—
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i
z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje
žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v
tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . , žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímiž
společníky jsou tři fyzické osoby. Transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele Rada
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ohodnotila dvěma body. Základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o
licenci bylo hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Základní dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost převodů podílů ve společnosti a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné, když vlastnická
struktura žadatele má společníky, které jsou fyzickými osobami. Případné budoucí změny lze dohledat
v českých, veřejně dostupných zdrojích. Rada nadto musí změny ve struktuře společnosti předem
schválit. Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele je rovněž splněno.
Společnost Gama media, s.r.o. má stabilní vlastnickou strukturu od svého založení v roce 2008. Rada
proto při hodnocení této skutečnosti významné pro rozhodnutí neměla důvod hodnotit jinak než tak, že
tato zákonná skutečnost je u tohoto účastníka řízení naplněna.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 S b . , toto základní kritérium Rada ohodnotila sedmi body. Při hodnocení projektu Rada
vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby žadatele o licenci: Program
Gama Rádia je koncipován jako nepřetržitý tok hudby, střídající se s mluveným slovem a informacemi
majícími převážně vztah k regionu, ve kterém Gama Rádio vysílá. Hudební formát Gama Rádia lze
nazvat rockovým. Moderátoři mají ve svém projevu volnost, musí dobře znát hudbu, kterou hrají.
Očekává se od nich odbornost a znalost rockové hudby.
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného
slova byl žadatelem stanoven na 12% až 2 0 % v čase od 06:00 do 22:00 hodin včetně víkendů. Mimo
uvedený čas od 5% do 15 %. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání (Rada brala
v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu v čase od 06:00 do 22:00 hodin, čili 12%) převyšuje střední
hodnotu podílu mluveného slova, které činí na daném území 10%. Z toho důvodu Rada udělila jeden bod.
Podíl autorsky vyrobených pořadů stanovil žadatel na 100%. Rádio vysílá každý večer hodinové speciální
hudební pořady tematický zaměřené na jednotlivé rockové proudy. Pořady jsou vysílány v pondělí až
čtvrtek s nočními reprízami v ostatních dnech. Dále publicistické půl až hodinové pořady zaměřené na
regionální život. Do pořadů jsou zváni lidé, kteří něčeho dosáhli a to v oblasti sportu, kultury, zájmových
oblastí, politiky a veřejného života. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů Rada na daném
území z úřední činnosti nemohla zjistit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem
(stejně jako druhý účastník). Podíl zpravodajských 3 sopi/isních informací byl stsnovcn v rozsahu 2 krát v
každé hodině od 0 6 0 0 do 2 0 0 0 hodin na 4 - 8 minut Mimo vvše uvedenv čas na 1 - 4 minutv Střední
hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nelze n a d a n é m území stanovit z toho důvodu byl
účastník řízení ohodnocen jedním' bodem stejně jako druhý účastník
Maximálním počtem bodů Rada ohodnotila lokalizaci programu Gama Rádia. Základní dílčí kritérium
nově vyráběného programu, orientaci na region a orientaci na užší lokalitu účastník řízení splnil. Program
Gama Rádia je zcela originální, nepřebíraný od žádného provozovatele vysílání. Se spuštěním nového
vysílače budou do vysílání ihned aktuálně zařazovány veškeré servisní informace z oblasti okresu
Sokolov s vysíláním identifikačních Jinglů - znělek Gama Rádio, Sokolov 105,2 FM. Vysílané informace
budou z oblasti kultury, sportu, politiky, dopravy a počasí. Žadatel plánuje podporovat regionální hudební
scénu, amatérské sportovní a umělecké soubory a kluby. Zaměří se také na spolupráci s místní a státní
samosprávou. Do publicistických a moderovaných pořadů bude zvát osobnosti z Karlovarského kraje a
Sokolova. U dílčího kritéria orientace na užší lokalitu žadatel v projektu uvádí zaměření na město
Sokolov.
V základních dílčích kritériích hudebního formátu nebyl žadateli přidělen žádný bod. Gama Rádio hraje
hudbu 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké i světové provenience s orientací na rock,
s přesahy na blues a soft rock s podporou regionální hudební scény. Hudební formát Gama Rádia lze
nazvat rockovým. Na pokrytém území již vysílá více než 5 programů, jejichž formát je obdobný jako
formát žadatele (rocková hudba). Rockový formát není na pokrytém území neobvyklý, nesplňuje
požadavky manuálu.
V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen jedním bodem ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je vymezena primárně na posluchače 25 - 50 let.
Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky
s touto cílovou skupinou korespondují a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu.
Rada považuje zákonné kritérium dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. u vítězného účastníka
řízení za částečně splněné. Žadatel klade velký důraz na kvalitu mluveného slova, má 100% podíl
autorsky vyrobených pořadů, program je lokální, nově vytvářený, do programu budou zařazovány
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regionální prvky, aktuální zpravodajství a servisní informace. Žánrová nabídka je originální s důrazem na
kvalitu.
Základní dílčí kritérium přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , Rada hodnotila plným počtem šesti bodů, a proto považuje toto
zákonné kritérium u vítězného účastníka řízení za splněné. Gama Rádio vytváří svůj vlastní originální
program, v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady v rozsahu 100%. Za původní tvorbu lze na Gama
Rádiu považovat přípravu speciálních hudebních pořadů, které mapují různé rockové proudy. Jsou
vysílány v premiérách pondělí až čtvrtek od 20 hodin o délce jedna až dvě hodiny. Modré pondělí blues/bluesrock, USA a evropská scéna, Domácí úterý - česká a slovenská scéna od 60. let, Sazometná
středa - světová i domácí progress music, Rockový čtvrtek - alternativní a menšinové rockové proudy.
Gama Rádio se nebrání hrát hudební novinky začínajících a regionálních skupin. Naopak hudební
novinky těchto formací hraje v běžném playlistu. Gama Rádio má zařazeno do aktivní rotace více než
1200 skladeb od začínaiících a tzv místních rockovvch skuDin ze všech kraiů České reoublikv a
Slovenska Podoora amatérských umělců ie iednou z neidŮležitěiších priorit oroaramu Jeiich oísničkv
vysílá žadatel v průběhu celého týdne a jsou také velmi žádány v písničkách na přání. Začínající umělci i
místní skuninv ÍP7dí nravidplné dn wsílání Gama Rádia Dostáván nňl až hndinnw nmstor nrn vlastní
orezentaci Od září tohoto roku Gama Rádia obohatilo své wsílání o novv orvek Jednou měsíčně
vénuiPTdP^
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Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kulturních, národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 S b . Rada
vzala v úvahu zejména skutečnost, že Gama Rádio již spolupracuje v rámci svého zpravodajství s místní
samosprávou i místními neziskovými organizacemi. Žadatel chce především podporovat menšinu
romskou. Gama Rádio shodou okolností sídlí v Mostě, kde je řada dlouhodobých problémů především s
bytovou politikou menšin. Stejně jako v Mostě, kde úzce spolupracuje s mosteckým Magistrátem, který
provozuje Klub národnostních menšin - zařízení statutárního města Most, tak stejně chce žadatel
spolupracovat se sokolovským Magistrátem. Žadatel podporuje i další národnostní menšiny. Spousta
jeho posluchačů v regionu jsou Slováci a má velmi příznivé ohlasy na časté zařazování slovenské hudby.
Velký ohlas měly např. pořady CZ Music o slovenských kapelách Horkýže slíže (14. 2. 2012), nebo Good
Fancy (6. 3. 2012), kdy kluci z Košic přímo nahráli odpovědi, takže posluchači si v éteru mohli
Doslechnout slovenštinu V neibližší době chvstá žadatel oořadv o mladvch slovenských kaDelách naDř
o Fictive Marry, opět z Košic. Národnostním menšinám se v hojné míře také 'věnují diskusní pořady
Gama Rádia V tomto základním kritériu byl žadatel hodnocen dvěma body a splňuje jej částečně
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence ve vyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti Gama media s.r.o. Rada považuje žádost tohoto účastníka řízení za
vyváženou a nabídnutý projekt Gama Rádia za nejvhodnější ve vztahu k pokrytému území. Rada
provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí
Rady v žádosti vítězného účastníka řízení se žádostmi ostatních účastníků. Popis správní úvahy Rady
v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězný uchazeč naplnil zákonné
skutečnosti
významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než druhý uchazeč, je pro přehlednost uveden vždy
v příslušné části tohoto rozhodnutí.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají v nejvyšší míře a kvalitě naplnění
zákonních kritérií. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. byl vítězný
účastník hodnocen stejným počtem bodů jako druhý účastník a podmínku připravenosti k zajištění
vysílání žadatel zcela splňuje. Transparentnost vlastnických vztahů podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. byla splněna vítězným účastníkem a ohodnocena Radou také plným počtem bodů. Toto
kritérium další účastník řízení splnil jen částečně. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona
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6. 231/2001 Sb. byl žadatel vyhodnocen jako částečně splňující stejně jako druhý účastník. Zásadním
z důvodů pro vyhodnocení
projektu žadatele jako nejúspěšnějšího
byla nejvyšší míra
naplnění
zákonného kritéria uvedeného v ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kde byt
účastník řízení ohodnocen maximálním počtem bodů. Žadatel toto kritérium zcela splňuje, přičemž druhý
účastník jej sice splňuje, ale získal menší počet bodů. Žadatel v projektu prezentuje svou původní tvorbu i
s referenčními ukázkami, podrobně představuje podporu začínajících umělců a kulturních akcí a dokládá
spolupráci s různými organizacemi v regionu. Jako částečně splněné bylo hodnoceno kritérium ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) úspěšného žadatele. Další účastník toto kritériu splňuje také částečně.

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení RÁDIO BONTON a . s., který požádal o udělení licence k provozování hudebního hitrádia
doplněného informacemi pod názvem Rádio Bonton.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Žadatel je již řadu let úspěšným
provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Rada nemá ve vztahu k jeho
dosavadnímu podnikání v této oblasti žádné negativní poznatky.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání kombinací vlastních zdrojů společně s provozními výnosy projektu, což žadatel doložil. Základní
dílčí kritérium způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady
naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním
bodem, neboť byla doložena bankovní referencí a jinými dokumenty. Radě není z úřední činnosti
známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání, včetně zahájení vysílání v zákonném termínu,
podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s
orovozováním rozhlasového wsílání neboť ie iiž řadu let úsoěšnvm orovozovatelem terestrického i
internetového rozhlasového wsílání Personálními aarantv isou Michel Fleischmann Miroslav Hrnko a
Miroslav Šimánek na postech statutárních orgánů. Na poli rozhlasového vysílání působí Michel
Fleischmann v CR od roku 1991 kdy stál u zradu privátního rozhlasového vysílání. Miroslav Hrnko
n ů s n h í v r r w h l f l q n v p m n d v é t v í nri rnkii 1 9 9 f i a n r n š p l r p q f u nri řÍ7pní m a l v r h m 7 h l a < i n w r h s t a n i r n ř p s
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spolupracovníku. Dale vyuziva zdroje v rámci skupiny Lagardere CR.
Účastník řízení v žádosti o licenci uvedl konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této
lokalitě. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti
hodnocen jedním bodem, neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu
ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . , žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem je právnická osoba, společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, societě par
actions simplifieé, se sídlem Paříž, rue Francois 1 e r 2 8 , PSČ 750 08, reg. No.: 388 404 717 (dále též jen
jako „LARI"). Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem
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vyplývá, že společnost LARI je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost LA SCA,
která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti LARI v rozsahu 99,48 %, na jehož
základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou. Pokud jde o
vlastnickou strukturu společnosti LAGARDĚRE SCA, její akciový kapitál byl ke dni 3 1 . 12. 2012 rozdělen
na 131 133 286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 67 602 akcionářů.
Žadatel doložil dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby mající vliv na
její řízení. Akcie společnosti Lagarděre SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové
burzy The New York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris. Pokud jde o základní dílčí kritérium
znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení jedním
bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem zjistit osobu, která má patrně významný
individuální podíl na kontrolující společnosti - pan Amaud Lagarděre. S ohledem na zřejmě velmi
rozotvlenou další vlastnickou strukturu osobv ovládaiící iediného akcionáře ie zde značně omezeno i
judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého zneužití médií k prosazování
oartikulárních Dolitickvch ekonomických či iinvch soukromých záimů Za situace kdv iedinv akcionář
žadatele ie vlastněn iedinvm subiektem a ootud ie tak vlastnická struktura relativně'jednoduchá ořičemž
zároveň skupina Lagarděre je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s
dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto
podáni"žádostío licend
Pokud však jde o druhé základní dílčí kritérium, předpoklady pro transparentnost převodů podílů u
žadatele a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna,
rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a tedy považovat jej za nesplněné, neboť ke změnám
v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž vyloučit možnou
další konsolidaci vlastnických poměrů u subjektu kontrolujícího jediného akcionáře žadatele a tím
vytvoření dalšího výraznějšího a silnějšího akcionáře, který by mohl vykonávat významnější vliv. Taková
změna by se přitom nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku.
S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna pouze částečně.
P
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Rada dále hodnotila přinos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 S b . , kde mu bylo přiděleno šest bodů z dvanácti. Ve vztahu k navrhované
programové skladbě programu Rádio Bonton ze žádosti o licenci vyplývá, že se jedná primárně o
hudební rádio, zaměřené na české a případně slovenské hudební hity, doplněné informacemi.
Podíl mluveného slova je stanoven na minimálně 8 %, což nedosahuje střední hodnotu na pokrytém
území, která činí 10%. Podíl autorsky vyrobených pořadů žadatel ve svém projektu stanovil na minimálně
50 % z mluveného slova. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů Rada na daném území
z úřední činnosti nemohla zjistit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem. Podíl
zpravodajských a servisních informací pak bude tvořit minimálně 4 % z celkového objemu mluveného
slova. Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nelze na daném území stanovit,
z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve dvou ze tří základních dílčích kritérií.
Program žadatele je zcela originální a je zaměřen na kontakt s lidmi žijícími na území pokrytém signálem
rádia. Tomu je podřízen výběr nejen informací, ale i hudby. Lokalizace je akcentována ve výběru hudby.
V místě má žadatel sít dobrovolných spolupracovníků a kontakty na zástupce správy a samosprávy, což
je primární zdroj informací, který žadatel používá pro tvorbu zpravodajství a servisu. Za zbývající
sledované základní dílčí kritérium Rada bod neudělila, jelikož žadatel neuvedl ve své žádosti bližší údaje k
užší orientaci programu na region ve vztahu k pokrytému území.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že obdobný hudební formát je již obsažen v
nabídce vysílajících programů a žánrová nabídka nabízená žadatelem je na dotyčném území dostatečně
zastoupena, jak o tom svědčí například vysílání stanic FREKVENCE 1, Hitrádio Dragon, Rádio Blaník
Západní Čechy, RÁDIO EGRENSIS a RÁDIO IMPULS. Navrhovaný hudební formát však částečně
splňuje parametry manuálu, za což byl žadateli udělen jeden bod.
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Navržená cílová skupina je značně široká (základní 18 až 30 let, rozšířená 18 až 49 let) a je na
pokrývaném území sanována. Programová nabídka žadatele je přitom pro danou skupinu obvyklá,
jednotlivé programové prvky lze označit za korespondující se zvolenou cílovou skupinou. Z hlediska
cílové skupiny byl žadateli přidělen jeden bod.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . získal uchazeč celkově čtyři body. Rádio Bonton vytváří speciální
autorské pořady. Rádio Bonton vytváří speciální autorské pořady. Mezi klíčové patří pořad „Hitparáda
Rádia Bonton", aktuální přehlídka soudobé české tvorby bez ohraničení žánrů. Posluchači mají možnost
sami hodnotit jednotlivé skladby a jejich interpretaci a hlasováním ovlivňovat dramaturgii pořadu a
sekundárně celé stanice. Pořad v délce 3 hodiny je vysílaný každý všední den. Výsledky hlasování se
promítají do celého vysílání a hudební skladby Rádia Bonton. V základním dílčím kritériu vlastních
autorských pořadů byly tedy žadateli přiděleny dva body.
Rádio Bonton vysílá na podporu začínajících a méně známých lokálních umělců speciální rubriku „První
šance", ve které představuje posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila nikde v
médiích. Žadatel ve svém projektu neuvádí ani nedokládá svou podporu začínajících umělců z regionu
Sokolova, a proto mu byl udělen jeden bod ze dvou. Podporu kulturních akcí ve svém projektu žadatel
popisuje jako pozvánky na kulturní, ale i sportovní a místní akce, o který se žadatel dovídá jak od členů
správy a samosprávy, tak od občanů. Konkrétní podporu v regionu Sokolov žadatel nezmiňuje ani
nedokládá, a proto mu byl udělen pouze jeden bod ze dvou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že toto kritérium
bylo naplněno pouze částečně. Žadatel do svého programu zařazuje hudbu, která je autorsky a jazykově
identifikovaná s definovanými menšinami (vodítkem pro určení koeficientů bylo pro žadatele národnostní
složení obyvatelstva dle Sčítání lidu 2011). Jako výraz podpory plánuje žadatel do programu zařazovat
takovou tvorbu ve dvojnásobném rozsahu, než odpovídá proporčnímu zastoupení v populaci. Tento
model podpory vztahuje i na všechny další programové prvky, včetně informačního servisu. Žadatel
žádnou předjednanou spolupráci s regionálními organizacemi nezmiňuje, ani nedokládá, proto mu byly
uděleny dva body ze čtyř.
Rada v hodnocení projektu žadatele RÁDIO BONTON a, s. jako splněnou hodnotila
skutečnost
významnou pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
V
případě kritéria podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako částečně splněnou,
kde byla shledána nižší míra naplnění jako u vítězného projektu. Zásadními důvody, pro něž projektu
Rádio Bonton licence k provozování vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 231/2001 Sb., kde žádost o
udělení licence k provozování programu Rádio Bonton naplnila tyto zákonné skutečnosti v menší míře
než vítězný projekt téhož žadatele, a to z výše popsaných důvodů.

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených dílčích kritérií, a porovnat mezi sebou
navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
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Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 15.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 2.6.2014, programové podmínky), Dokument (přehled, 16.1.2014,
programy_excel_SOKOLOV), Dokument (mapa, 6.9.2013, mapa Sokolov II 105,2 MHz)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.06.09 16:08:53 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:
Gama media s . r. o.
Označení (název) programu:
Gama Rádio
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Obsah:
I.
Základní programová specifikace
II.
Další programové podmínky
1.
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§21 odst. 3)
2.
Jednotlivé programové podmínky

I.

Základní programová specifikace
Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi

II.

Další programové podmínky
1.
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni
k udělení licence (§21 odst. 3)
Zpravodajské a servisní informace zaměřené na lokální a regionální zprávy
Autorské pořady, zejména příprava speciálních hudebních pořadů, které mapují různé
rockové proudy. Jsou vysílány v premiérách pondělí až čtvrtek od 20:00 hodin o délce jedna
až dvě hodiny.
o
Modré pondělí - blues/bluesrock, USA a evropská scéna
o
Domácí úterý - česká a slovenská scéna od 60. let
o
Sazometná středa - světová i domácí progress music
o
Rockový čtvrtek - alternativn í a menšinové rockové proudy
Podpora a propagace regionální tvorby, začínajících umělců a kulturních akcí
Hudební formát: rocková hudba, s přesahy na blues a soft rock

2.

Jednotlivé programové podminky

Cílová skupina: 2 5 - 5 0 let
Podíl mluveného slova: 12% až 20% v čase od 06:00 do 22:00 hodin včetně víkendů
a dnů pracovního klidu. Mimo uvedený čas od 5% do 15 %.
Zpravodajské a servisní informace: V pracovní dny bude v každé hodině od 6:00 do
20:00 hodin zpravodajství 2x v hodině o celkové délce 4- 8 minut. Přes víkendy, dny
pracovního klidu a ve všední dny od 20:00 do 06:00 hodin o celkové délce 1 až 4 min.
Podíl autorsky vyrobených pořadů: 1 0 0 %
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Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů S o k o l o v 105,2 MHz / 1 0 0 W

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Český
Plzeň

rozhlas

Cílová skupina

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Programové prvky

nejrůznéjší
pro západní Čechy - věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

se zájmem o
kulturu

tradiční (lidová,
folklorní a klasická
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zpravodajství, informační servis, sport,
publicistika, zábavné pořady

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
-
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Místní info

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

/ regionální stanice

kultury a umění)

Hudební formát

uřetně

nřenrWi

Zaměření na
informace z regionu,
odpojování podle
krajů

víkendové a sváteční
křesťanské pořady

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Český rozhlas / ČRo Sest hodin
komentářů, analýz,
6
diskusí a jiných
zajímavých pořadů.
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Zabývá se
problematikou
národnostních menšin.
Věnuje se tématům,
která jsou vámi i námi
diskutována.

Celoplošná analyticko-publicistická
stanice, zaměřená nejen na
komentování politických událostí, ale
zejména na přibližování vzniku,
vývoje a života občanské společnosti
České republiky a evropských zemí,
pořady zaměřené na kulturu,
ekonomiku, historické události

EVROPA 2, spol. s
r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

MEDIA BOHEMIA a. hudební a zábavná
s . / H i t r á d i o Dragon stanice pro střední
generaci

20-35 let s
mírným
přesahem na
obě strany

pop a lehčí rock 80.¬
90. let, Podíl
mluveného slova 8-12
%, zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až
9.00-dvakrátv
hodině, vždy 1x v
hodině zpravodajský
přehled; 9.00 až 18.00
- j e d n o u v hodině;
víkendy: 7.00 až 18.00
hodin - j e d n o u v
hodině, v případě
potřeby zařazení
zpravodajské relace i v
čase 19.00 až 5.00
hodin

programové bloky během dne, důraz na
seriozní informace, muzika, informace,
soutěže, tipy, film, hudební novinky,
hitparáda

aktuální informace z
oblasti pokrytí

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
s . / H i t r á d i o FM Plus rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

Podíl hudby 80"%,
hudební AC formát

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

MEDIA BOHEMIA a. hudebně informační
program
s . / R á d i o Blaník
Zapadni Čechy

20^15 s přesahy AC formát, 50-70 %
country a folk

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
program, vlastní pořady

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

RTV C h e b , k. s . /
RÁDIO E G R E N S I S
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hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

propagace regionální a Zpravodajství, počasí, sport,
vůbec české tvorby,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
podíl české hudby 30
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
%

kultura v regionu

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS

p. 30-45 let, s.
25-50

informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Proqramv zachytitelné dobře:
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InFin, s.r.o. /
C O U N T R Y RADIO

Hudební stanice ve p. 25-49 let s. 20 60. léta-R'n'R,
Česká a zahraniční produkce v poměru
formátu country, folk 55 let
country a folk,
60:40, zpravodajství formou informačních
a příbuzné žánry,
bluegrass, gospel,
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
doplněno
americký protestsong, servis, hudební a žánrové pořady
zpravodajstvím
trampská hudba,
mluvené slovo max. 8
%

Radio Investments
s.r.o. / Radio Beat

hudební stanice
s rockovou orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Příloha č.6 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače SOKOLOV II 105,2 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (42 462 obyvatel)

Měřítko:
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i

10 km
i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
M a r i á n s k é Lázně 96,6 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
Datum udělení licence
15. 4 . 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova W

6,12000

Tel.: -> 420 274 8

1 3

830

2
/ Fax: + ÍJ2O 274 810

885

www.rrtv.cz

MEDIA

BOHEMIA

a. s.

Koperníkova 6/794
12000
Praha-Vinohrady
Česká republika

RÁDIO BONTON

a. s.

Wenzigova 4/1872
12000 Praha-Nové Město
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 6 8 1 / z a b / M E D
Č.j.: bar/237872014
Z a s e d á n í R a d y č. 8 - 2 0 1 4 / poř.č.: 3

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 15. dubna 2014 toto

ROZHODNUTÍ

I.

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti MEDIA BOHEMIA
a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY prostřednictvím
pozemních vysílačů na kmitočtu 96,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Mariánské Lázně na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025.
Časový rozsah wsílání:
24 hodin denně
Územní rozsah wsílání:
• 96,6 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Mariánské Lázně (souřadnice WGS 84:12 42 36 / 49 57 07)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudebně-informační program
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných
na území pokrytém vysíláním na kmitočtu 96,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Mariánské Lázně a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu
96,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně.
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II.

Rada z a m í t á

žádost společnosti RÁDIO BONTON a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00

Praha-Nové Město, identifikační číslo 60192682, o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Bonton prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 96,6 MHz o vyzářeném
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně.

Odůvodnění:
Dne 3. září 2013 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 96,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně (souřadnice
WGS 8 4 : 1 2 42 36 / 49 57 07). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 15. listopadu
2013.
Ve stanovené lhůtě byly Radě doručeny 2 žádosti těchto žadatelů:
MEDIA BOHEMIA a. s. / RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY
RÁDIO BONTON a. s. / Rádio Bonton
Oba účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada hlasovala podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., zaplatili správní poplatek ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení
nařídila předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se
konalo dne 21. ledna 2014 a jehož se zúčastnili oba žadatelé.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastnících
řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení ve výrocích tohoto rozhodnutí splnili předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jejich žádosti o udělení
licence obsahovaly náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate Inost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
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Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

e)
g)

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

b)

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
další dílčí kritéria

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

b)

3)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-

2378-4

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

b)
8)

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b)

další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
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4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních
dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č.
231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním
na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádosti o udělení licence a jejich přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníků řízení, jimiž byla příslušná žádost o licenci doplněna
či aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 7. 2. 2012, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky řízení
podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 96,6 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně na dobu 8 let od právní moci tohoto
rozhodnutí (nejdéle však do 10. 10. 2025) společnosti MEDIA BOHEMIA a. s.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
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Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení vyplynuly následující důvody, pro které Rada
udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a. s. požádal o udělení licence k provozování hudebně-informační
rozhlasové stanice s názvem RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti žadatele
s vysíláním, neboť účastník řízení je v současné době provozovatelem rozhlasového vysílání na základě
31 licencí. S ohledem na bohaté zkušenosti představenstva s provozováním rozhlasového vysílání v České
republice, a to od jeho samotných počátků mohl být udělen bod i za základní dílčí kritérium zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele. Pokud jde o zkušenost vedoucích zaměstnanců žadatele, RÁDIO
BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY má v současné době na starosti Mgr. Daniel Rumpík, který pracuje od roku 2009
na pozici programového ředitele, v rozhlasové branži však působí už od roku 1997; jako programový ředitel
pracoval nejprve ve východočeském Rádiu OK, a to od roku 2002. O marketing a propagaci se staré
Vladislav Slezák, jenž patří mezi klíčové osobnosti týmu již 13 let. Také za toto základní dílčí kritérium proto
Rada vzhledem k jeho naplnění přidělila účastníku řízení jeden bod. Žadatel obdržel bod rovněž za základní
dílčí kritérium organizačního řešení získávání místních informací, neboť v případě udělení licence počítá
s tím, že oblast Mariánských Lázní bude pokryta speciálním reportérem, který zajistí přímo účast na všech
důležitých akcích v regionu. Z organizačního hlediska je tedy žadatel podle názoru Rady připraven k zajištění
vysílání, jakož i k jeho včasnému zahájení v zákonném termínu.

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě. Účastník
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem,
neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Žadatel je subjektem s dlouhodobě stabilními hospodářskými výsledky, které jsou založeny na příjmech
z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě
dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a. s. Tato činnost je zisková a umožňuje
provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje bezproblémový chod všech
provozovaných oblastí. Všechny zamýšlené investice jsou schvalovány tak, aby neohrozily chod společnosti
a její hospodářský výsledek. Reálnost dosažení obchodního plánu doložil účastník řízení výpisem ze svého
účtu. Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. není v současné době zatížena žádným bankovním úvěrem ani
leasingem, takže je v případě udělení licence schopna náklady nutné k zahájení vysílání na nově přiděleném
kmitočtu financovat z vlastních zdrojů. Za této situace má Rada za to, že žadatel je k zahájení vysílání
v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven i po ekonomické stránce, takže
mu přidělila po jednom bodu v každém ze tří základních dílčích kritérií vztahujících se k finanční připravenosti.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 S b „ žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným akcionářem
(uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED
se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným akcionářem společnosti MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Road
Town, Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček
s 25 % akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří
samotné společnosti. Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném
důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za základní dílčí kritérium znalosti koncových
vlastníků v době podání žádosti.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze rovněž považovat za splněné,
neboť MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je jediným akcionářem žadatele od listopadu 2008.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky
do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující
žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených
společností se sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by
se totiž nijak neprojevila například v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb.
Pokud jde o základní dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada tomuto žadateli udělit
bod, neboť navrhovaný parametr (v ranním vysílání rozmezí 15-20 %, v dopoledním a odpoledním čase
6-10 %) nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území. Za naplněné však Rada považuje základní dílčí
kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů - při užším vymezení (autorem je pouze tvůrce speciálního
pořadu, rozhovoru nebo vstupu s meteorology z ČHMÚ) činí okolo 25 % z celkové skladby mluveného
slova, pokud se však započítávají i moderátorské vstupy a zpravodajské relace vytvářené moderátory
a redaktory na základě vlastního výběru témat, nalezení informací, odborných rešerší, ověření relevance
a samotného autorského zpracování, je tento podíl 100%. Také v případě základního dílčího kritéria podílu
zpravodajství a servisních informací bylo možné udělit bod, neboť tento obsah má být v pracovní dny
zařazován v rozsahu cca 70 minut, v sobotu cca 42,5 min. a v neděli cca 40,5 min. (podrobnosti žadatel
uvádí ve svém projektu), což je s ohledem na rozsah zpravodajství ve stávajících programech vysílaných
na pokrytém území dostačující pro vyhodnocení tohoto kritéria jako splněného.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve všech třech základních dílčích kritériích. Program
žadatele není přebíraný, nýbrž nově vyráběný. Uchazeč pravidelně spolupracuje s institucemi Karlovarského
kraje a pravidelným hostem vysílání žadatele už nyní je starosta Mariánských Lázní. Pokud jde o orientaci
na užší lokalitu, účastník řízení doložil předjednanou spolupráci s městem Mariánské Lázně, spočívající
v mediálním partnerství na významných akcích konaných v tomto městě (například zahájení lázeňské
sezóny, oslavy osvobození nebo Festival Fryderika Chopina). Žadatel dále v projektu zmínil jednotlivé
místní instituce, s nimiž chce v případě udělení licence aktivně spolupracovat.
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Pokud jde o hudební formát, na pokrytém území jsou vysílány méně než tři programy obdobného formátu.
Žadatel klade silný důraz na AC formát, české písničky od 60. let až do současnosti a zároveň i folk
a country. Při vytváření hudebního schématu se zaměřuje na oblíbené české a slovenské písničky se
zvláštním zřetelem na styly folk, country, zlaté české hity i tvorbu lidovou (zlidovělou). Kromě lidové hudby
(žadatel vnímá tento pojem tak, že se jedná o skladby, které se staly natolik populárními, že takřka zlidověly),
folku a country zmiňuje účastník řízení ve svém projektu ještě pop, a k jednotlivým žánrům uvádí příklady
interpretů. Do určité míry podobný formát má na Mariánskolázeňsku FREKVENCE 1, který však zařazuje
také rock a dance music, některé další stanice pak vysílají převážně jen některé z žadatelem nabízených
hudebních žánrů - u folku a country jde především o Rádio SAMSON a COUNTRY RÁDIO, zatímco RÁDIO
IMPULS vysílá mimo jiné folk a pop a Hitrádio Dragon se kromě lehčího rocku zaměřuje na pop. Rada
proto shledala kritérium hudebního formátu za naplněné jen částečně a za každé ze dvou základních dílčích
kritérií přidělila žadateli jeden bod ze dvou možných, celkově tedy dva body ze čtyř možných.
Z hlediska cílové skupiny byl přidělen jeden bod jen za základní dílčí kritérium vazby programových prvků
projektu k žadatelem uváděné cílové skupině, neboť programová nabídka žadatele je sice pro danou
skupinu obvyklá a jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu (uchazeč ve
svém projektu uvádí řadu programových prvků různého druhu), avšak na pokrytém území je navrhovaná
cílová skupina 20 až 45 let (s možnými přesahy) již z větší části dostatečně uspokojena stávající nabídkou
programů.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl více vlastních autorských pořadů hudebního charakteru (České dopoledne,
Blanické notování s Uhlířem a Svěrákem, Česká hudební kronika s Karlem Vágnerem, Poprvé na RÁDIU
BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY, Slavné desky hezky česky!) spolu s jejich krátkou charakteristikou. Maximum
dvou bodů získal žadatel rovněž za základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na
region; místní umělce, a to i začínající, plánuje účastník řízení podporovat formou účasti na akcích a ve
vysílání, svou budoucí podporu přitom doložil potvrzeními o předjednané spolupráci se dvěma hudebními
skupinami z Mariánskolázeňska. Naproti tomu v případě podpory kulturních akcí přidělila Rada účastníku
řízení pouze jeden bod ze dvou možných, protože žadatel sice poměrně podrobně popsal různé způsoby
zamýšlené podpory (zpravodajská podpora a široká škála možností) mediálního partnerství a organizace
vlastních akcí) s řadou příkladů, avšak konkrétní případy podpory nedoložil, a proto bylo toto základní dílčí
kritérium možné vyhodnotit jen jako částečně splněné.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí kritérium
identifikace menšiny lze žadateli udělit maximální počet dvou bodů, neboť účastník řízení ve svém projektu
identifikoval menšiny, na které se hodlá zaměřit (romská, vietnamská a německá menšina). Naplnění
základního dílčího kritéria způsobu podpory bylo u uchazeče shledáno jen jako částečné (jeden bod ze
dvou možných), a to proto, že kromě obecně deklarované podpory menšin spočívající v „soustředěné
podpoře charitativních sbírek a všech dalších projektů, které se problematiky menšin dotýkají", se žadatel
zaměřil na jedinou formu podpory - tzv. příklady dobré praxe. Doložená spolupráce se problematiky menšin
týká toliko nepřímo, neboť Festival porozumění se zaměřuje na setkávání lidí s postižením a bez postižení
a centrum Kotec je poskytovatelem služeb sociální prevence, žadatelem uvažovaná spolupráce s krajanskými
sdruženími doložena nebyla.
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Důvody pro udělení licence vítěznému uchazeči spočívají především ve vysokém podílu vlastních autorských
pořadů a vysoké míře orientace na region. Rada rovněž přihlédla k tomu, že účastník řízení získal příznivé
nebo alespoň relativně příznivé hodnocení v oblasti podpory začínajících umělců a její lokalizace na region,
podpory začínajících umělců a jejího způsobu a ve způsobu podpory menšin.
Po přijetí rozhodnutí o udělení licence tak Radě nezbylo než se transparentním a přezkoumatelným
způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnocení ve vztahu k neúspěšnému žadateli.
Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení RÁDIO BONTON a. s., který požádal o udělení licence k provozování hudebního hitrádia
doplněného informacemi pod názvem Rádio Bonton.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady z organizačního hlediska dostatečně připraven. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním
rozhlasového vysílání, neboť je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i internetového
rozhlasového vysílání. Předseda představenstva Michael Fleischmann je činný v oboru rozhlasového
vysílání od roku 1991, tj. od počátků soukromého rozhlasového vysílání v tehdejším Československu,
členové představenstva účastníka řízení Miroslav Hrnko a Miroslav Šimánek mají rovněž mnoho zkušenosti
v oboru rozhlasového vysílání, Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Miroslav
Šimánek pracuje na postu finančního manažera více než 10 let, v médiích pak více než 15 let. Projekt
Rádio Bonton řídí Miroslav Škoda, který pracuje ve skupině od roku 1995 (od roku 2007 jako ředitel rádia
Frekvence 1), manažerský tým účastníka řízení lze tedy považovat za zkušený. Účastník řízení je organizačně
připraven na získávání místních informací, k čemuž využije budovanou síť místních spolupracovníků z řad
místních novinářů a amatérských spolupracovníků, takto získané informace je pak schopen doplňovat
s využitím zdrojů v rámci skupiny Lagarděre ČR.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě. Účastník
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem,
neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel hodlá financovat vysílání
z příjmů z reklamního trhu, a to zpočátku v kombinaci s externím financováním (v prvních dvou letech
v celkové výši 2,5 mil. korun), které bude zajištěno půjčkami v rámci skupiny Lagarděre, popřípadě částečně
z bankovního úvěru od Komerční banky, a. s., jak je doloženo bankovní referencí. Základní dílčí kritérium
způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno. Finanční
spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla
doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry
zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je
schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem
je právnická osoba - společnost LAGARDĚRE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, société par actions
simplifieé se sídlem 28 Rue Francois 1er, 75008 Paříž, Francouzská republika. Ohledně vlastnické struktury
jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem vyplývá, že společnost LAGARDĚRE ACTIVE
RÁDIO INTERNATIONAL je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost LAGARDĚRE
SCA, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti LAGARDĚRE ACTIVE RÁDIO
INTERNATIONAL v rozsahu 99,48 %, na jehož základě reálně z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře
disponuje absolutní majoritou (viz str. 20 a str. 170 reportu předloženého žadatelem).
Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti LAGARDĚRE SCA, její akciový kapitál byl ke dni 31.12. 2012
rozdělen na 131 133 286 ks akcií a k témuž dni společnost evidovala celkem 67 602 akcionářů. Žadatel
doložil dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby mající vliv na její řízení.
Akcie společnosti Lagarděre SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové burzy The
New York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris.
Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila
se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem zjistit osobu,
která má patrně významný individuální podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud Lagarděre. S ohledem
na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného akcionáře je zde značně
omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého zneužití médií k prosazování
partikulárních politických, ekonomických či jiných soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný akcionář
žadatele je ovládán jediným subjektem a potud je tak vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž
zároveň skupina Lagarděre je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s dlouhodobou
tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto základní dílčí
kritérium jako nesplněné.
Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době podání žádosti o licenci; pokud však jde
o druhé základní dílčí kritérium - předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve
vztahu k němu bod nepřidělit a tedy považovat jej za nesplněné, neboť ke změnám v osobě fakticky
kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž vyloučit možnou další konsolidaci vlastnických
poměrů u subjektu kontrolujícího jediného akcionáře žadatele a tím vytvoření dalšího výraznějšího a silnějšího
akcionáře, který by mohl vykonávat významnější vliv. Taková změna by se přitom nijak neprojevila např.
v českém obchodním rejstříku.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele považuje Rada za splněné, když
vlastnické vztahy ve společnosti žadatele jsou stabilní po relativně dlouhou dobu osmi let.
S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná skutečnost
významná pro rozhodnutí Rady je naplněna pouze částečně (jeden bod ze dvou možných).
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Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.
Z hlediska mluveného slova byl přidělen bod pouze v jednom ze tří základních dílčích kritérií. Navrhovaný
podíl mluveného slova minimálně 8 % totiž nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území a podíl autorsky
vyrobených pořadů v projektu není uveden, takže za toto kritérium nelze udělit bod. Naproti tomu jako
dostatečný pro udělení bodu byl shledán podíl zpravodajství a servisních informací ve výši minimálně 4 %
z celkového objemu vysílání.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve dvou ze tří základních dílčích kritérií. Program
žadatele je nově vyráběný, nikoliv přebíraný, za toto kritérium tedy uchazeč obdržel jeden bod. Pokud jde
o orientaci na region, účastník řízení ve svém projektu k této problematice prakticky nic neuvedl (skutečnost,
že se Rádio Bonton v ranních hodinách do 9 hodin orientuje především na informace, čímž je míněn souhrn
aktuálních informací plus vhled očekávaného dění pro konkrétní den, kdy se objevují i informace, které se
týkají dané lokality, je pro bodový zisk za orientaci na regionu nedostačující), zatímco v případě orientace
na užší lokalitu obdržel žadatel jeden bod za zaměření mluveného slova na komunitní informace místního
významu a záměr vytvořit síť neformálních spolupracovníků z řad místních novinářů, posluchačů, členů
místní správy a samosprávy, kteří budou dodávat informace z vlastního okolí mapující život v místě.
Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu Rádio Bonton ze žádosti o licenci vyplývá, že se
jedná o rádio zaměřené zejména na prezentaci české, případně slovenské hudby, a to i aktuální hudební
tvorby a novinek napříč žánry. Nezaměřuje se tedy úzce na určitý typ hudby (popřípadě kombinaci dvou či
tří žánrů), ale na reprezentativní průřez českou hudební tvorbou. Podíl české a slovenské hudby neklesne
pod 50 % celkového objemu vysílacího času, podíl hudby vydané v posledních deseti letech neklesne pod
40 % celkového objemu vysílacího času.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska hudebního
formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že obdobný hudební formát je v nabídce vysílajících programů
obsažen jen zčásti (na pokrytém území jsou vysílány méně než tři programy obdobného hudebního formátu)
a žánrová nabídka nabízená žadatelem na dotyčném území není zcela neobvyklá, takže splňuje parametry
manuálu jen částečně. Na pokrytém území sice nevysílají programy, které by programově rezignovaly na
určité hudební zaměření (ať už vymezené žánrově nebo časově), avšak z charakteristik hudebních formátů
rozhlasových stanic je zřejmé, že v některých případech od formátu nabízeného žadatelem prakticky neliší
anebo liší jen málo, a to i s ohledem na ne zcela vyhraněné žánrové zařazení řady písní a přesahy žánrů.
Tak například FREKVENCE 1 hraje jednak hudbu z 60. až 80. let a jednak novinky, přitom 40 % tvoří česká
hudba. Rovněž RÁDIO IMPULS se zaměřuje na českou hudbu, a to ještě ve větší míře (podle licenčních
podmínek jde o 65 % z celkového hudebního programu), žánrově pak jde o rock, folk a pop, nejedná se
tedy sice o hudbu bez žánrového omezení, avšak vysílané žánry ve svém souhrnu kvantitativně tvoří tak
významnou část hudební produkce, že se tento hudební formát do značné míry přibližuje formátu nabízenému
tímto žadatelem. Za hudební formát tedy tento účastník řízení obdržel po jednom bodu (ze dvou možných)
za každé ze dvou základních dílčích kritérií.
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Navržená cílová skupina od 18 do 30 let je již v dostatečné míře saturována vysíláním stávajících stanic,
za základní dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku tedy nebylo možné bod udělit. Za
základní dílčí kritérium programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu obdržel žadatel jeden bod, neboť
Rada se přiklonila k závěru, že toto kritérium je možné považovat za splněné; účastník řízení ve svém
projektu uvedl (i když spíše jen v obecné rovině), jaké programové prvky budou převažovat v jednotlivých
časových obdobích (ráno se jedná především o informační servis, poté od 9 hodin až do večera jde spíše
o různé pozvánky a informace hudebního charakteru).

Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal maximum dvou bodů v základním dílčím kritériu vlastních autorských pořadů,
když zmínil speciální autorské pořady, z nichž mezi klíčové patří Hitparáda Rádia Bonton; z informací
0 něm poskytnutých sice nevyplývá, nakolik má povahu původní tvorby (není totiž jasné, zda obsah je tvořen
1 něčím více než pouze písněmi vysílanými v pořadí podle určitého kritéria), nicméně hitparády obecně lze
ve většině případů za autorský pořad považovat. Původní tvorba ve formě vlastních autorských pořadů je
doplněna informačním servisem a zpravodajstvím.
K problematice podpory začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel zmínil svou rubriku První
šance, ve které představuje posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila v médiích.
V případě základního dílčího kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizace na region se proto Rada
přiklonila k hodnocení jedním bodem ze dvou možných, neboť žadatel sice do určité míry (nikoli však zcela)
naplnil požadavek na podporu začínajících umělců (byť její doložení v konkrétních případech chybí), avšak
z prezentovaných údajů nevyplývá nic, z čeho by se dala vyvodit její lokalizace na region vysíláním pokrytý.
Naopak bez bodového hodnocení zůstal účastníků řízení v základním dílčím kritériu podpory kulturních akcí
a jejího způsobu, k němuž ve svém projektu nic neuvedl.

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto kritérium bylo naplněno
jen částečně. Účastník řízení ve svém projektu jasně definoval (i když pouze odkazem na statistické
výsledky sčítání lidu), na jaké menšiny hodlá svou podporu zaměřit, za což obdržel maximum dvou bodů.
Pokud se však jedná o způsob podpory, přiklonila se Rada k hodnocení tohoto kritéria jako nesplněného,
protože zařazování hudby autorsky nebo jazykově identifikující určitou menšinu v rozsahu odpovídajícím
dvojnásobku jejího podílu na populaci dle statistik (s tím, že stejným způsobem hodlá žadatel postupovat
nejen u hudby, ale také u všech dalších programových prvků včetně mluveného slova a informačního
servisu) nemůže samo o sobě významněji přispět k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických
a jiných menšin v České republice. Takový přístup ze strany žadatele je sice možné považovat za pozitivní,
avšak nijak z něho ani z dalších informací uvedených v projektu nevyplývá, jak by tím měl být podpořen
rozvoj kultury těchto menšin. Účastník řízení také nezmínil žádnou předjednanou spolupráci s menšinovými
spolky, která by mohla vést k účinnější podpoře menšin v rámci vysílání uchazečem zamýšleného programu.
Ve svém souhrnu tedy Rada shledala, že v oblasti podpory menšin byly parametry manuálu naplněny jen
částečně (dva body z celkem čtyř možných).
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Rada ve svém hodnocení tohoto projektu žadatele RÁDIO BONTON a. s. shodně jako u vítězného žadatele
hodnotila skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č.
231/2001 Sb. Rozdílovými kritérii, pro něž žadateli RÁDIO BONTON a. s. licence k provozování vysílání
programu Rádio Bonton udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč RÁDIO BONTON a. s.
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný žadatel, a to z výše popsaných důvodů.

S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém
jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech (pořadí hodnocení žádostí bylo
losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu
hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádostí
jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní
zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném porovnání
umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence vjednotlivých žádostech a porovnat mezi sebou navzájem účastníky řízení
a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu.

Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.

Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.
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Poučení:

Proti výroku tohoto rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení licence, lze podle ustanovení § 19
zákona č. 231/2001 Sb. podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má podle ustanovení § 66 věta třetí zákona č. 231/2001 Sb. odkladný
účinek.

V Praze dne: 15.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 1.7.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (mapa,
24.6.2014, Příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah), Dokument (přehled, 14.1.2014,
zachytitelnost programů - Mariánské Lázně 96,6 MHz)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA a. s .

Označení (název) programu:

RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudebně-informační program

II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu k udělení licence (§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.)
-

-

-

autorsky vyráběné pořady (například Počasí s Magdalenou Lípovou, Česká hudební kronika s Karlem
Vágnerem, Hezky česky a bez reklam s Petrem Kolářem, Blanické notování s Uhlířem a Svěrákem,
Slavné desky hezky česky, odpolední rozhovory nebo ranní vstupy s meteorology z ČHMÚ) budou
tvořit kolem 25 % z celkového podílu mluveného slova
spolupráce s představiteli města Mariánské Lázně a místními institucemi (např. městskou knihovnou,
městským muzeem, městským infocentrem, kinem Slávia, Západočeským symfonickým orchestrem,
městským domem dětí a mládeže nebo městským divadlem) a s institucemi Karlovarského kraje
podpora začínajících umělců na Mariánskolázeňsku
mediální partnerství s pořadateli kulturních akcí (např. městských slavností, divadelních představení,
koncertů, hudebních vystoupení, filmových představení, vernisáží, výstav apod.) na Mariánskolázeňsku
podpora rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin (zejména romské, vietnamské
a německé menšiny), a to zejména vysíláním příkladů dobré praxe a podporou projektů, které se
dotýkají problematiky menšin

2) Jednotlivé programové podmínky
-

-

-
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podíl mluveného slova v ranním vysílání 15-20 %, v dopoledním a odpoledním vysílání 6-10 %; během
víkendů a státních svátků je podíl mluveného slova pouze mírně snížen
v pracovní dny ranní zpravodajství v 6.00, 7.00, 8.00 a 9.00 hod. (každá rubrika o délce cca 120-180
sekund), odpolední zpravodajství v pracovní dny ve 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00 hod. (každá
rubrika o délce cca 90-180 sekund, dále pak pravidelné zařazování informací o počasí, aktuálního
dopravního zpravodajství a speciálních servisů (např. sněhového nebo pylového), celkem v rozsahu
cca 70 minut; v sobotu ranní zpravodajství v 6.00, 7.00, 8.00 a 9.00 hod. (každá rubrika o délce cca
120-180 sekund, dále pak pravidelné zařazování aktuálních víkendových tipů, informací o počasí,
aktuálního dopravního zpravodajství a speciálních servisů (např. sněhového nebo pylového), celkem
v rozsahu cca 42,5 minut; v neděli odpolední zpravodajství ve 14.00,15.00,16.00, 17.00 a 18.00 hod.
(každá rubrika o délce cca 90-180 sekund, dále pak pravidelné zařazování aktuálních víkendových
tipů, informací o počasí, aktuálního dopravního zpravodajství a speciálních servisů (např. sněhového
nebo pylového), celkem v rozsahu cca 49,5 minut
hudební formát tvořený především českými a slovenskými písničkami se zvláštním zřetelem na styly
folk, country, zlaté české hity i tvorbu lidovou (zlidovělou), doplněnými nejznámějšími zahraničními
šlágry
primárn í cílová skupina 20 až 45 let s možnými přesahy
více vlastních autorských pořadů hudebního charakteru (např. České odpoledne, Blanické notování
s Uhlířem a Svěrákem, Česká hudební kronika s Karlem Vágnerem, Poprvé na RÁDIU BLANÍK
ZÁPADNÍ ČECHY nebo Slavné desky hezky česky!) a další programové prvky

Programy zachytitelné v Mariánských Lázních 96,6 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrůznéjší
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrůznéjší
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / Plzeň

regionální stanice

Programy zachytitelné

Místní info

velmi dobře:

nejrůznéjší

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...
Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

tradiční (lidová, folklorní a

Z p r a v o d a j s t v í , informační servis, sport,

Zaměření na

víkendové a

pro západní Čechy věkové

klasická hudba) i moderní

publicistika, zábavné pořady

informace z

sváteční

Plzeňský a

trendy (rock, country, folk,

regionu,

křesťanské

klubová scéna)

odpojování podle

pořady

Karlovarský kraj

skupiny

krajů
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Menšiny

E V R O P A 2, spol. s r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio
Dragon

hudební a zábavná
stanice pro střední
generaci

RTV Cheb, k. s . / RÁDIO E G R E N S I S

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím
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20-35 let s
mírným
přesahem na
obě strany

pop a lehčí rock 80.-90. let,
Podíl mluveného slova 8-12
%, zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až 9 . 0 0 dvakrát v hodině, vždy 1 x v
hodině zpravodajský přehled;
9.00 až 18.00 - j e d n o u v
hodině; víkendy: 7.00 až
18.00 hodin - j e d n o u v
hodině, v případě potřeby
zařazení zpravodajské relace i
v čase 19.00 až 5.00 hodin

programové bloky během dne, důraz na
seriozní informace, muzika, informace,
soutěže, tipy, film, hudební novinky,
hitparáda

propagace regionální a vůbec Zpravodajství, počasí, sport, podnikatelská
české tvorby, podíl české
inzerce, kultura v regionu, kvizy, písničky na
hudby 30 %
přání, filmové minuty

aktuální informace z
oblasti pokrytí

kultura v regionu

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

LONDA, spol. s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

žánrová rozhlasová
stanice pro country,
folk a trampskou
hudbu

20-60 let s
přesahem

folk, country, trampská
muzika, blues a příbuzné
žánry

specializované žánrové hudební pořady,
zpravodajství

Aktuální informační
rubriky, zprávy a
kulturní servis
týkající se
především kultury
regionu, informace z
hudebního dění

skladby
národnostních,
etnických a
jiných menšin

InFin, s . r. o. / COUNTRY RADIO

Hudební stanice ve
formátu country, folk
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

p. 25-49 let
s. 20-55 let

60. l é t a - R ' n ' R , country a
folk, bluegrass, gospel,
americký protestsong,
trampská hudba, mluvené
slovo max. 8 %

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové porady

Radio Investments s . r. o. / Radio
Beat

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Rodinné rádio

široké
spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionů

Duchovní pořady

Rádio S a m s o n , s . r. o. / Radio
SAMSON

Programy zachytitelné

Programy zachytitelné

dobře:

částečně:

Radio Proglas, s . r. o. / RADIO
PROGLAS

Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
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Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová hudba

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

42,9 %
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
6%
G a m a media s . r. o. / Gama Rádio

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Plus

2378-20

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová
hudba 60. až nultých let
skupina 25¬ české, slovenské,
50 let
evropské, americké i
světové provenience
s orientací na rock,
s přesahy na blues a soft
rock s podporou regionální
hudební scény

aktuální lokální a regionální
zpravodajství s využitím reportáží,
moderovaných publicistických pořadů
z oblasti politiky, společenského života,
hudby i sportu; 10% podíl mluveného
slova v čase od 6.00 do 19.00 hod., 10%
podíl české tvorby ve vysílání (měřeno
za 24 hodin), Gama rádio nebude
přebírat vysílání od jiného provozovatele

Regionální
zpravodajství,

Hudebně informační
rádio

p. 20-35 let s Podíl hudby 80%, hudební

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

přirozeným
přesahem

AC formát

podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 911/2013-613 ze dne 23. 5. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače MARIÁNSKÉ LAZNE 96,6 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (22 147 obyvatel)

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Cheb Špitálský Vrch 9 7 , 1 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
Datum udělení licence
29.4.2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova

/6,120 00 Praha 2

Tcl.r + 420 37i| 813 830 / Fax: t 420 274 810 885
www.rrtv.cz

MEDIA

BOHEMIA

a.s.

Koperníkova 794/6
12000 Praha

RÁDIO BONTON

a. s.

Wenzigova 4/1872
12000 Praha-Nové Město
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 7 1 9 / z a b / M E D
Č.j.: F O U 1 7 7 3 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 9 - 2 0 1 4 / poř.č.: 22

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 29. dubna 2014 toto

rozhodnutí:
I.
Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Cheb Špitálský Vrch 97,1
MHz/100 W pro program RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října
2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
zachytitelných na území pokrytém z vysílače Cheb Špitálský Vrch 97,1 MHz/100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Cheb Špitálský Vrch 97,1 MHz/100 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysíláni:

24 hodin denně

Územní rozsah vysíláni:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Cheb Špitálský Vrch 97,1 MHz/100 W

souřadnice W G S 84:

12 21 31 / 5 0 05 12

program bude šířen
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regionálně

Základní programová specifikace:
Hudebně informační program
II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Bonton
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Cheb Špitálský Vrch 97,1
MHz/100 W, společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, 12000
Praha 2.
Odůvodnění:
Rada na svém 16. zasedání bod 37 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Cheb Špitálský Vrch 97,1
MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12 se lhůtou pro doručení žádostí do 15. listopadu
2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení: MEDIA BOHEMIA a.s. s programem RÁDIO BLANÍK
ZÁPADNÍ ČECHY a RÁDIO BONTON a.s. s programem Rádio Bonton.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení na 21. ledna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 S b , který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud vtéto oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
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g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak
Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - základni kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);
způsob financování vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání;
stadium existence žadatele;
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu.
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost s
terestrickým vysíláním (0-1 b);
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);
zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b);
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání;
organizační struktura žadatele;
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu.
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b);
možné informace od ČTÚ /synchronní vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání;
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu.
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v t é t o oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče;
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru;
plnění licenčních podmínek.
k § 17 odst. 1 pism. b) zákona č. 231/2001 S b .
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b ) ;
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b ) ;
další dílčí kritéria
právní forma žadatele;
stabilita vlastnických vztahů žadatele.
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k § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 S b .
základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);
orientace užší na lokalitu, tj. město v oblasti pokryté budoucím vysíláním (0-1 b).
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2b).
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).
k § 17 odst. 1 pism. e) zákona č. 231/2001 S b .
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů,
k § 17 odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 S b .
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2b);
způsob podpory (0-2b).
další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám.
Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)
Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu
vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více než 75%, více než 50% a
méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů
rozhlasového vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na
webových stránkách.
2)
Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná hodnota (tedy licenční
podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném území.
3)
Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
4)
Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně
než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a
podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v
každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu.
Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou za chytíte Inost je koeficient 0,7 a pro částečnou
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zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem,
je - li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
5)
Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové
rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady vjednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
nřidélpné na 7ákladé térhto hlasování Radu hvlv 7arhvrpnv v iprínntlivvrh 7á7namprh n whnrínnrpní
žádostí O licenci ve vztahu ke každé skutečnosti ^
pro rozhodnutí Rady (tzv rozhodovací
tabulky)
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu kjednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 S b „ představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků vjednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 15. listopadu 2013, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula
lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu obou žádostí o
udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Cheb Špitálský Vrch 97,1 MHz/100 W, na
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, od právní moci tohoto rozhodnutí programu RÁDIO BLANÍK
ZÁPADNÍ ČECHY účastníka řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - MEDIA BOHEMIA a.s.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, vsouladu s ustanovením § 12 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
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Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení licence k provozování vysílání programu
RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY. Jedná se o hudebně informační program s výrazným důrazem na
potřeby posluchačů středního produktivního věku, a to zejména unikátní hudební formát a důsledné
regionální zaměření zpravodajství.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, společnost MEDIA BOHEMIA a . s ,
jako provozovatel programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ CECHY, je subjektem s dlouhodobě stabilními
ekonomickými výsledky, které jsou založeny na příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém
vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA
MARKETING SERVICES a.s.
Tato činnost je zisková a umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje, proto byl v základním
dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i
vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť finanční stabilitu žadatel doložil
výpisem z účtu a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli bylo vedeno jakékoliv řízení
z důvodu neplnění finančních závazků. Jediným akcionářem žadatele je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED, se sídlem 1087 Nicosia, Esperidon Street 12,4th floor, Kyperská republika. Právní
forma akcionáře je akciová společnost. Vůči jedinému společníkovi nebylo vedeno žádné řízení z důvodů
neplnění finančních závazků.
S ohledem na reálné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení a skutečnost, že je
subjektem s dlouhodobě úspěšnými ekonomickými výsledky, které zaručují finanční a ekonomickou
stabilitu žadatele, dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v této oblasti jsou
věrohodné. Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a
je tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem. Žadatel, kterým je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., je subjektem s dlouhou
tradicí a daří se jí v posledních letech poskytovat široké zázemí nejsilnějším regionálním stanicím na
českém rozhlasovém trhu. Zkušenosti provozovatele s rozhlasovým vysíláním jsou značné.
Statutárním orgánem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je představenstvo. Každý z jeho členů pak
jménem společnosti jedná samostatně. Představenstvo má rozsáhlé zkušenosti s provozováním
rozhlasového wsílání v České reoublice a to od ieho orvooočátků v Drvní oolovině devadesátých let
\/q vedoucích funkcích žadateli i jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí v jiných médiích. RÁDIO
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RADIA.BLANÍK1 kde působí dosud
programoveno reaiteie
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Z uvedeného stanoviště již vysílá více rozhlasových stanic. Vysílač 97,1
MHz RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY bude umístěn do společných prostor v kontejneru, do
stojanového rozvaděče. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím
kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným
akcionářem (uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným
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akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT
LIMITED se sídlem Road Town, Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímiž
akcionáři jsou Antonín Koláček s 25 % akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií,
přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti. Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících,
tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za základní
dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky
do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky
kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se
uvedených společností se sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než
českého práva) by se totiž nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium
transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabidky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila osmi body a má za to, že jej žadatel zcela splňuje.
Při hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby
žadatele o licenci:
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného
slova by žadatelem stanoven na 15-20%, v dopoledním a odpoledním čase se pak jedná o rozpětí 6¬
10%. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání (Rada brala v úvahu nejnižší
navrhovanou hodnotu, čili 6%) však nedosahuje střední hodnoty podílu mluveného slova, které činí na
daném území 10%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod. Podíl autorsky vyrobených pořadů stanovil
žadatel na 100% z mluveného slova. Posluchačům v Chebu a blízkém okolí chce RÁDIO BLANÍK
ZÁPADNÍ ČECHY nabídnout široké množství vlastních autorských pořadů, které budou připravovány a
odbavovány primárně pro daný region. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů nebylo
možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem. Podíl
zpravodajských a servisních informaci byl stanoven v rozsahu přibližně 70 minut čistého času, což je cca
40-50%o celkového objemu mluveného slova ve vysílání RÁDIA BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY.
Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nebylo možné na daném území stanovit,
z toho důvodu bvl účastník řízení ohodnocen iedním bodem steině iako druhv žadatel
Třemi body Rada ohodnotila lokalizaci programu Rádio BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY. Žadatel plánuje
nahÍ7Pt nrnnram ktprv hiiríp nřinravnván a wráhén vvhrarínp nmrnvníkv qnnlpřnn<;ti V tnmtn nhlprin
ted v o ů id e o ko m Dletn ě o rio in á In í o roa ra m U d M čího krité ria orten/áce na re o/on žadatel u vád í že
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Propagace regionální a vůbec ceske tvorby, podii
ceske h udby 30 A. Zanrova nabídka žadatele není na pokrytem uzemi zcela obvykla za coz byl žadateli
přidělen jeden bod. Jeden bod byl žadateli udělen také na zaklade skutečnosti, ze jeho zanrova nabídka
castecne splňuje podmínky manuálu. Za kriterium hudebního formátu byly tedy žadateli přiděleny dva
body ze ctyr.
V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen jedním bodem ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je vymezena primárně na posluchače 20 - 45 let. Tato
věková skupina je již na území Chebska pokryta stávajícími provozovateli. Programová nabídka žadatele
je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky s touto cílovou skupinou
korespondují a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu, za což žadatel obdržel jeden bod.
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Základní dílčí kritérium přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., Rada hodnotila šesti body ze šesti. RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY
vytváří svůj vlastní originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady v rozsahu 100% z
mluveného slova. Za původní tvorbu lze považovat např. Počasí s Magdalenou Lípovou, Česká hudební
kronika s Karlem Vágnerem, Blanické notování s Uhlířem a Svěrákem, Hezky česky a bez reklam s
Petrem Kolářem, Slavné desky hezky česky, odpolední rozhovory nebo ranní speciální vstupy s
meteorology z ČHMÚ. Za vytváření autorských pořadů byly žadateli uděleny 2 body. Co se týče podpory
začínajících umělců, žadatel plánuje také v Chebu pomáhat zdejším představitelům místní scény. Za
všechny uvedl hudební skupiny One Night Band, hudební skupinu Khaled, taneční skupina MDO Cheb,
anebo tělesa ZUŠ Jindřicha Jindřicha V případně kladného vyřízení žádosti dá těmto skupinám prostor
na akcích RÁDIA BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY, případně i v samotném vysílání. Žadatel předjednanou
sooluDráci s reaionálními skuoinami doložil do soisu a oroto mu bvlv Dřidělenv v tomto dílčím kritériu dva
body ze dvou.
Za podporu kulturních akcí byly žadateli přiděleny opět dva body. Žadatel má široké portfolio
nejrůznějších typů vlastních akcí, které mají mnohaletou tradici a mohou znamenat zajímavé obohacení
kulturní nabídky i v regionu Chebu. Žadatel se již v regionu podílí na podpoře přehlídky uměleckých
projektů Chebské dvorky. Podporu rovněž dává tradičním Valdštejnským slavnostem. Žadatel svou
spolupráci s regionem doložil do spisu, proto mu byly přiděleny v tomto dílčím kritériu opět dva body ze
dvou.
Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kulturních, národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . žadatel
ve svém projektu zmiňuje německou, vietnamskou, romskou menšinu a hendikepované.
Rada vzala v úvahu skutečnost, že žadatel chce klást důraz na pomoc v řešení současné problematické
situace mezi Romy a tzv. majoritní společností, nezapomíná na staletou tradici soužití Čechů a Němců v
této oblasti a prostor hodlá dát i menšině vietnamské, která v této oblasti rovněž žije. Žadatel se dále
chce soustředit na problémy a starosti hendikepovaných a sociálně vyloučených osob (i když zde dává
slovo minorita do velkých uvozovek). Podporovat menšiny plánuje zejména ve zpravodajství „Příklady
dobré praxe", ale třeba i tím, že veškeré akce žadatele jsou zdarma, případně se vstupným úplně na té
nejnižší úrovni. Žadatel plánovanou podporu ve svém projektu podrobně popsal, avšak předjednanou
sooluDráci doložil ien Dro handicaoované (což Rada neoovažuie za menšinu ve smvslu ustanovení S 17
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.). Rada tedy za toto kritérium udělila žadateli tři body ze čtyř
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a, s. Rada považuje žádost tohoto účastníka řízení
za vyváženou a nabídnutý projekt RÁDIA BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY za nejvhodnější ve vztahu
k pokrytému území. Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení se žádostí druhého účastníka.
Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil
zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než druhý uchazeč, je pro přehlednost
uveden vždy v příslušné části v následujícím textu tohoto rozhodnutí. Důvody pro udělení
licence
vítěznému účastníku řízení spočívají v nejvyšší míře a kvalitě naplnění zákonných kritérií. Ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. byl vítězný účastník hodnocen stejným počtem
bodů jako druhý účastník a podmínku připravenosti
k zajištění vysílání žadatel zcela
splňuje.
Transoarentnost vlastnickvch vztahů oodle S 17 odst 1 oísm b) zákona č 231/2001 Sb bvla solněna
vítězným účastníkem jen částečně. Toto kritérium další účastník řízení splnil také jenom částečně. Ve
smyslu ustanovení § 17 odst 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. byl žadatel vyhodnocen jako splňující,
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Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení RÁDIO BONTON a. s . , který požádal o udělení licence k provozování hudebního hitrádia
doplněného informacemi pod názvem Rádio Bonton.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Žadatel je již řadu let úspěšným
provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Rada nemá ve vztahu k jeho
dosavadnímu podnikání v této oblasti žádné negativní poznatky.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání kombinací vlastních zdrojů společně s provozními výnosy projektu, což žadatel doložil. Základní
dílčí kritérium způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady
naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním
bodem, neboť byla doložena bankovní referencí a jinými dokumenty. Radě není z úřední činnosti
známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání, včetně zahájení vysílání v zákonném termínu,
podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s
orovozováním rozhlasového vvsílání neboť ie iiž řadu let úsoěšnvm orovozovatelem terestrického i
internetového rozhlasového vysílání. Personálními garanty jsou Michel Fleischmann, Miroslav Hrnko a
Miroslav Šimánek na postech statutárních orgánů. Na poli rozhlasového vysílání působí Michel
Fleischmann v CR od roku 1991 kdy stál u zrodu privátního rozhlasového vysílání. Miroslav Hrnko
nůsnhí v nehlasovém ndvétví nd roku 1996 a nrnšpl rpstu nd řÍ7pní malúrh m7hlfl<;nvvrh stanir nřps
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Účastník řízení v žádosti o licenci uvedl konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této
lokalitě. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti
hodnocen jedním bodem, neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu
ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem je právnická osoba, společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, société par
actions simplifieé. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem
vyplývá, že společnost LARI je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost LA SCA,
která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti LARI v rozsahu 99,48 %, na jehož
základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou. Pokud jde o
vlastnickou strukturu společnosti LAGARDERE SCA, její akciový kapitál byl ke dni 31. 12. 2012 rozdělen
na 131 133 286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 67 6 0 2 akcionářů. Akcie
společnosti Lagarděre SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové burzy The New
York Stock Exchange (NYSE) a Euronext Paris. Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových
vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen
lze z oodkladů doložených žadatelem ziistit osobu která má oatmě vvznamnv individuální rtodíl na
kontrolující soolečnosti - nan Amaud Lacarděre S ohledem na zřeimě velmi rozotvLnou další vlastnickou
strukturu osobv ovládaiící iediného akcionáře ie zde značně omezeno i judikaturou sorávních soudů
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potud je tak vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž zároveň skupina Lagarděre je Radě
známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního
podnikání, nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto základní dílčí kritérium jako nesplněné.
Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době podání žádosti o licenci.
Pokud však jde o druhé základní dílčí kritérium, předpoklady pro transparentnost převodů podílů u
žadatele a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna,
rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a tedy považovat jej za nesplněné, neboť ke změnám
v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž vyloučit možnou
další konsolidaci vlastnických poměrů u subjektu kontrolujícího jediného akcionáře žadatele a tím
vvtvoření dalšího vvrazněišího a silněišího akcionáře kterv bv mohl wkonávat vvznamněiší vliv Taková
zrněna by se přitom nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku.
S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna pouze částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 S b . , kde mu bylo přiděleno šest bodů z dvanácti. Ve vztahu k navrhované
programové skladbě programu Rádio Bonton ze žádosti o licenci vyplývá, že se jedná primárně o
hudební rádio, zaměřené na české a případně slovenské hudební hity, doplněné informacemi.
Podíl mluveného slova je stanoven na minimálně 8 %, což nedosahuje střední hodnoty na pokrytém
území, která činí 10%. Podíl autorsky vyrobených pořadů žadatel ve svém projektu stanovil na minimálně
50 % z mluveného slova. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů Rada na daném území
z úřední činnosti nemohla zjistit, z tohoto důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem. Podíl
zpravodajských a servisních informací pak má tvořit minimálně 4% z celkového objemu mluveného slova.
Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nelze na daném území stanovit, z toho
důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen jeden bod ve dvou ze tří základních dílčích
kritérií. Program žadatele je zcela originální a je zaměřen na kontakt s lidmi žijícími na území pokrytém
signálem rádia. Tomu je podřízen výběr nejen informací, ale i hudby. Lokalizace je akcentována ve
výběru hudby. V místě má žadatel síť dobrovolných spolupracovníků a kontakty na zástupce správy a
samosprávy, což je primární zdroj informací, který žadatel používá pro tvorbu zpravodajství a servisu. Za
zbývající sledované základní dílčí kritérium Rada bod neudělila, jelikož žadatel neuvedl ve své žádosti
bližší údaje k užší orientaci programu na region ve vztahu k pokrytému území.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (česká a slovenská hudba, všechny žánry) zjistila, že
obdobný hudební formát je již obsažen v nabídce vysílajících programů a žánrová nabídka nabízená
žadatelem je na dotyčném území dostatečně zastoupena, jak o tom svědčí například vysílání stanic
FREKVENCE 1, RÁDIO EGRENSIS a RÁDIO IMPULS. Navrhovaný hudební formát však částečně
splňuje parametry manuálu, za což byl žadateli udělen jeden bod.
Navržená cílová skupina je značně široká (základní 18 až 30 let, rozšířená 18 až 49 let) a je na
pokrývaném území sanována. Programová nabídka žadatele je přitom pro danou skupinu obvyklá,
jednotlivé programové prvky lze označit za korespondující se zvolenou cílovou skupinou. Z hlediska
cílové skupiny byl žadateli přidělen jeden bod.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . získal uchazeč celkově čtyři body. Rádio Bonton vytváří speciální
autorské pořady. Mezi klíčové patří pořad „Hitparáda Rádia Bonton", aktuální přehlídka soudobé české
tvorby bez ohraničení žánrů. Posluchači mají možnost sami hodnotit jednotlivé skladby a hlasováním
ovlivňovat dramaturgii pořadu a sekundárně celé stanice. Pořad v délce 3 hodiny je vysílaný každý
všední den. Výsledky hlasování se promítají do celého vysílání a hudební skladby Rádia Bonton. V
základním dílčím kritériu vlastních autorských pořadů byly tedy žadateli přiděleny dva body.
Rádio Bonton vysílá na podporu začínajících a méně známých lokálních umělců speciální rubriku „První
šance", ve které představuje posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila nikde v
médiích. Žadatel ve svém projektu neuvádí ani nedokládá svou podporu začínajících umělců z regionu
Chebu, a proto mu byl udělen jeden bod ze dvou. Podporu kulturních akcí ve svém projektu žadatel
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popisuje jako pozvánky na kulturní, ale i sportovní a místní akce, o který se žadatel dovídá jak od členů
správy a samosprávy, tak od občanů. Konkrétní podporu v regionu Chebu žadatel nezmiňuje ani
nedokládá, a proto mu byl udělen pouze jeden bod ze dvou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria p ř í n o s u k zajištění rozvoje kultury m e n š i n v České republice
podle ustanovení § 17 o d s t . 1 p í s m . g) z á k o n a č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že toto kritérium
bylo naplněno pouze částečně. Žadatel do svého programu zařazuje hudbu, která je autorsky a jazykově
identifikovaná s definovanými menšinami (vodítkem pro určení koeficientů bylo pro žadatele národnostní
složení obyvatelstva dle Sčítání lidu 2011). Jako výraz podpory plánuje žadatel do programu zařazovat
takovou tvorbu ve dvojnásobném rozsahu, než odpovídá proporčnímu zastoupení v populaci. Tento
model podpory vztahuje i na všechny další programové prvky, včetně informačního servisu. Žadatel
žádnou předjednanou spolupráci s regionálními organizacemi nezmiňuje, ani nedokládá, proto mu byly
uděleny dva body ze čtyř.
Rada v hodnocení projektu žadatele RÁDIO BONTON a. s. jako splněnou hodnotila
skutečnost
významnou pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
V
případě kritéria podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako částečně splněnou,
stejně jako u vítězného projektu. Zásadními důvody, pro něž projektu Rádio Bonton licence k provozování
vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17
odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 231/2001 Sb., kde žádost o udělení licence k provozování programu Rádio
Bonton naplnila tyto zákonné skutečnosti v menší míře než vítězný projekt téhož žadatele, a to z výše
popsaných důvodů.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených dílčích kritérií, a porovnat mezi sebou
navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 S b , nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádosti
o licenci druhého účastníka tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
Poučení:

Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 29.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 13.6.2014, programové podmínky), Dokument (přehled, 16.1.2014,
programy_excel), Dokument (mapa, 9.9.2013, mapa CHEB ŠPITÁLSKY VRCH 97,1 MHz)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.06.24 11:13:19 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1

Základní programová specifikace a dalš podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:
MEDIA BOHEMIA a.s.
Označení (název) programu:
RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Obsah:
I.
Základní programová specifikace
II.
Další programové podmínky
1.
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§21 odst. 3)
2.
Jednotlivé programové podmínky

I.

Základní programová specifikace
Hudebně informační program

II.

Další programové podmínky
1.
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání
k udělení licence (§21 odst. 3)
Zpravodajské a servisní informace zaměřené na lokální a regionální zprávy
Autorské pořady, zejména s regionální tematikou, rozhovory s osobnostmi
společenského, politického, kulturního a sportovního života
Podpora a propagace regionální tvorby, začínajících umělců a kulturních akcí,
vydávání vlastních hudebních nosičů
Hudební formát: oblíbené české a slovenské písničky se zvláštním zřetelem na styly
folk, country, zlaté české hity i tvorbu lidovou (zlidovělou)

2.
-
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Jednotlivé programové podmínky
Cílová skupina: 20 - 45 let
Podíl mluveného slova: v ranním vysílání v rozmezí 15-20 %, v dopoledním a odpoledním
čase rozpětí 6-10 %
Zpravodajské a servisní informace: 40-50% z celkového objemu mluveného slova
Podíl autorsky vyrobených pořadů: v celkové skladbě mluveného slova činí 100 %

Z a c h y t í t e ! n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů C h e b Š p i t á l s k ý V r c h 97,1 MHz / 1 0 0 W

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Český
Plzeň

rozhlas

Cílová skupina

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Programové prvky

nejrůznější
pro západní Čechy - věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

Nejrůznější
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

se zájmem o
kulturu

tradiční (lidová,
folklorní a klasická
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zpravodajství, informační servis, sport,
publicistika, zábavné pořady

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
-
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Místní info

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznější
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

/ regionální stanice

kultury a umění)

Hudební formát

uřetnp

nřenrWi

Zaměření na
informace z regionu,
odpojování podle
krajů

víkendové a sváteční
křesťanské pořady

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Hudební stanice ve p. 25-49 let s. 20
formátu country, folk 55 let
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

60. léta-R'n'R,
Česká a zahraniční produkce v poměru
country a folk,
60:40, zpravodajství formou informačních
bluegrass, gospel,
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
americký protestsong, servis, hudební a žánrové pořady
trampská hudba,
mluvené slovo max. 8
%

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství

InFin, s.r.o. /
C O U N T R Y RADIO
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Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

MEDIA BOHEMIA a. hudební a zábavná
s . / H i t r a d i o Dragon stanice pro střední
generaci

Radio Investments
s.r.o. / Radio Beat

hudební stanice
s rockovou orientací

RTV C h e b , k. s . /
RADIO E G R E N S I S

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

Programy zachytitelné dobře:
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20-35 let s
mírným
přesahem na
obě strany

pop a lehčí rock 80.¬
90. let, Podíl
mluveného slova 8-12
%, zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až
9.00-dvakrátv
hodině, vždy 1x v
hodině zpravodajský
přehled; 9.00 až 18.00
- j e d n o u v hodině;
víkendy: 7.00 až 18.00
hodin - j e d n o u v
hodině, v případě
potřeby zařazení
zpravodajské relace i v
čase 19.00 až 5.00
hodin

programové bloky během dne, důraz na
seriozní informace, muzika, informace,
soutěže, tipy, film, hudební novinky,
hitparáda

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

propagace regionální a Zpravodajství, počasí, sport,
vůbec české tvorby,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
podíl české hudby 30
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
%

aktuální informace z
oblasti pokrytí

kultura v regionu
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MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
s . / H i t r á d i o FM Plus rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

Podíl hudby 80"%,
hudební AC formát

MEDIA BOHEMIA a. hudebně informační
program
s . / R á d i o Blaník
Zapadni Čechy

2 0 ^ 5 s přesahy AC formát, 50-70 %
country a folk

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
program, vlastní pořady

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-51 471/2013-613 ze dne 17. 5. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače CHEB ŠPITÁLSKY VRCH 97,1 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (37 075 obyvatel)

Měřítko:
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I

10 km

i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Písek 100,2 M H z / 50 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a.s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
Datum udělení licence
29.4.2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova

/6,120 00 Praha 2

Tcl.r + 420 37i| 813 830 / Fax: t 420 274 810 885
www.rrtv.cz

MEDIA

BOHEMIA

a. s.

Koperníkova 6/794
12000
Praha-Vinohrady
Česká republika

RÁDIO BONTON

a. s.

Wenzigova 4/1872
12000 Praha-Nové Město
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 7 2 0 / z a b / M E D
Č.j.: S T R / 2 0 9 8 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 9 - 2 0 1 4 / poř.č.: 23

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 29. dubna 2014 toto

rozhodnutí:
I.

Rada u d ě l u j e společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s. IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ
120 00, Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W pro
program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních
žadatelů zamítá.

Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Písek 100,2 MHz / 50 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Písek 100,2 MHz / 50 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Písek 100,2 MHz / 50 W
souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27

Program bude šířen regionálně.
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Základní programová specifikace:
Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím

II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Bonton
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W,
společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00, PrahaNové Město.

Odůvodnění:

Dne 6. srpna 2013 (č.j. 7851) byl Radě doručen podnět k vyhlášení licenčních řízení k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Písek
100,2 MHz / 50 W.
Rada na svém 16. zasedání bod 36 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27 se lhůtou pro doručení žádostí do 15. listopadu 2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení:
RÁDIO BONTON, a.s. / Rádio Bonton
MEDIA BOHEMIA a. s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 2 1 . ledna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 S b , který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
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Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

b)
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vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

a)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.

a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

7)

-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

b)

daném

území

vysílaných

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

v již

cílová skupina

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

-
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na

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

8)

mluvené slovo

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b , tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
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Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17 odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 15. listopadu 2013, tj. ke dni, kdy vtomto řízení uplynula
lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle
však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - MEDIA BOHEMIA,
a.s.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA, a . s . požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudební
stanice s regionálním zpravodajstvím" s názvem programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Skupina Media Bohemia je česká mediální skupina, která na tuzemském mediálním trhu působí již od
roku 1995 (založení MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o.). Do jejího portfolia patří v současnosti 29
regionálních rozhlasových stanic, jejichž týdenní poslechovost přesahuje 2,8 milionu lidí. Jedná se o sít
RÁDIÍ BLANÍK, Fajn Rádio nebo sít Hitrádií. Zásadní součástí skupiny je obchodní zastupitelství MEDIA
MARKETING SERVICES a.s. (dále jen „MMS") MMS (Media Marketing Services a.s.), které na národním
reklamním trhu zastupuje 61 rozhlasových stanic s poslechovostí přesahující 4,6 milionu lidí.
Představenstvo společnosti disponuje rozsáhlými zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání v
České republice, a to od jeho prvopočátků v první polovině devadesátých let. Spolu s předními odborníky
ze samotných stanic i renomovanými zahraničními konzultanty se členům představenstva společnosti
MEDIA BOHEMIA a s daří v posledních letech poskytovat široké zázemí nejsilnějším regionálním
stanicím na českém rozhlasovém trhu. RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY má nyní na starosti Mgr. Daniel
Rumpík, který v této stanici pracuje na pozici programového ředitele. Vysokoškolské vzdělání získal ns
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FF UP v Olomouci (obor žurnalistika) a na FMK UTB ve Zlíně (obor marketingová a sociální komunikace).
V rozhlasové branži působí od roku 1997, kdy začal v roli moderátora spolupracovat s pardubickým
Rádiem Profil. V roce 1999 byl u startu tehdy nově vznikajícího RÁDIA BLANÍK a od roku 2000 zakotvil
na deset let ve východočeském Rádiu OK. Zde působil od června 2002 na pozici programového ředitele.
V červenci 2009 přijal nabídku na pozici programového ředitele RADIA BLANÍK, kde působí dosud.
Ohledně organizačního řešení získávání místních informací žadatel počítá s tím, že celou oblast budou
mít pod patronací předem určený reportér a rovněž samostatný promotér, kteří budou mít Písecko
kompletně ve své gesci, přičemž budou v trvalé součinnosti s ostatními členy týmu žadatele. Vzájemnou
spolupráci plánuje žadatel zahájit i s týmy rozhlasových stanic, které jsou v blízkých regionech
zastupovány společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Žadatel též uvedl, že Rádio Blaník má už
v místě reportéra, který operuje přímo v Písku. Cílem žadatele je navázat na stávající spolupráci s
městskou i krajskou samosprávou.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, společnost MEDIA BOHEMIA a.s.
vypracovala obchodní plán na roky 2013 - 2017. Tento obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku
společnosti. Tržby jsou realizovány především prodejem reklamního času společností MEDIA
MARKETING SERVICES a.s., což je dlouhodobý smluvní obchodní partner společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s. Žadatel je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny
na příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na
základě dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost je zisková a
umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje
bezproblémový chod všech Drovozovanvch oblastí Běžné oříimv orovozovatele budou nřímvm zdroiem
financování dodatečných nákladů, které vzniknou v případě získání nového kmitočtu, který je předmětem
tohoto licenčního řízení (viz níže Dřiloženv obchodní Dlán na rokv 2013-2017) Finanční soolehlivost bvla
doložena bankovní referencí. Jediným akcionářem žadatele je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED se sídlem 1087 Nicosia EsDeridon Street 12 4th floor Kvoerská reoublika Žadatel má orávní
formu akciové společnosti a jeho jediným akcionářem (uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního
rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED se sídlem vNicosii v Kyperské republice
7řiriíitpl nritnm Hnlnžil 7 P iprlinvm flkninnářpm <;nnlprnn<;ti M F D I A R O H F M I A HOI niNfi*^ I I M I T F D Í P
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K technické připravenosti žadatel uvedl, že z uvedeného stanoviště již vysílá Fajn rádio na kmitočtu
87,9 MHz. Vysílač signálu kmitočtu 100,2 MHz RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY bude umístěn do
společných prostor do společného stojanového rozvaděče. K vysílání programu bude použito již
instalovaného anténního systému. Žadatel je schopen realizovat celou stavbu vlastními silami. Projektové
technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a účastník řízení byl vtomto základním dílčím
kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven k včasnému
zahájení vysílání. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada stran
tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným
akcionářem (uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným
akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost
PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED se sídlem Road Town, Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské
ostrovy, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25 % akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček
s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti. Protože žadatel doložil údaje o
koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit
jeden bod za základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky.
Pokud však ide o základní dílčí kritérium DředDokladů Dro transDarentnost Dřevodů až DO koncové
vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě
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fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela
mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře
týkající se uvedených společností se sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného
než českého práva) by se totiž nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak
kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila osmi body a tedy jako splněné. Při hodnocení
projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby žadatele o licenci:
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova. Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 15-20 %, v dopoledním a odpoledním čase se pak jedná o rozpětí 6-10 %. Během
víkendů a státních svátků je podíl mluveného slova pouze mírně snížen a místo klasických
zpravodajských bloků je posílena složka pozvánek na zajímavé víkendové akce. Navržený podíl
mluveného slova na celkovém objemu vysílání však nedosahuje střední hodnoty podílu mluveného slova
na již pokrytém území a z toho důvodu Rada neudělila žádný bod. Podíl autorsky vyrobených pořadů
stanovil žadatel na 100%. Ve vysílacím schématu programu žadatele by se měly každý den objevovat
regionální servisní rubriky rozmanitého stylu a charakteru, a to v takové četnosti a kvalitě, která
posluchačům zajistí maximální informovanost. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů
nebvlo možné na iiž ookrvtém území ziistit a Rada ořistouDila kořidělení iednoho bodu Podíl
zpravodajských a servisních informací byl stanoven v rozsahu cca 4 2 5 minut čistého času což je cca 30¬
40 % celkového objemu mluveného slova ve vysílání RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY. Takto navržený
parametr převyšuje střední hodnotu parametru na pokrytém území a Rada bod přidělila.
Ohledně lokalizace programu žadatele Rada shledala naplnění každého z dílčích kritérií. Žadatel bude
nabízet originální program, neboť veškeré pořady a mluvené rubriky budou připravovány a vyráběny
výhradně pracovníky žadatele. Určité části programu budou přebírány od stávajícího RÁDIA BLANÍK
JIŽNÍ ČECHY. Ohledně orientace na region žadatel uvedl, že RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY je schopno
ve všední den odvysílat zhruba 70 minut čistého času zpravodajských a publicistických rubrik, které se
primárně věnují informačnímu servisu regionu jižních Čech. Samozřejmostí je i nemalý důraz na aktuální
dění v oblasti města Písek a jeho blízkého okolí. Jde o stopáž mluveného slova bez hudebních skladeb
nebo jiných programových prvků. Kvalitně byla dle názoru Rady popsána též orientace na užší lokalitu.
Všechny výše uvedené servisní a zpravodajské rubriky jsou dle žadatele připravovány čistě pro region
jižních Cech. Díky tomu je možné se podrobně věnovat i drobným aktualitám a všem důležitým zprávám
ze samotného Písku, případně blízkého okolí. Výrazná a aktivní spolupráce s městem Písek by měla být
dle wiádření žadatele ieho absolutní Drioritou K naolnění tohoto cíle maií naoomoci žadateli bohaté
zkušenosti a široký tvůrčí tým. Programové schéma se snaží v maximálně možné míře nabídnout
n o s l u r h a n i m š n i ř k n w reninnální informační •servis Nadto žadatel nlánuie nokrvt všerhnv snolprpn^kp

sportovní a kulturní akce, které se v dané lokalitě konají.
Při samotném vytváření hudebního schématu je důraz žadatele kladen především na oblíbené české a
slovenské písničky se zvláštním zřetelem na styly folk, country, zlaté české hity i tvorbu lidovou, přičemž
je doplněn těmi nejznámějšími zahraničními šlágry. RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY chce v první řadě
nabízet posluchačům hudební formát vytvořený výhradně z dobře známých a lety dostatečně
prověřených skladeb. Při porovnání hudebního formátu žadatele a nabídky programů na již pokrytém
území Rada shledala, že zde vysílají méně než 3 programy, které se výrazně orientují na žánry folk a
country (Country Rádio, Rádio Impuls). Zmíněné hudební žánry nejsou na pokrytém území zcela obvyklé
a požadavky Manuálu částečně splňují, z toho důvodu Rada přidělila v kritériu hudebního formátu
žadateli dva body.
V kritériu cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen jedním bodem ze dvou možných. Žadatelem
navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 30 - 49 let je již na pokrytém území saturována.
Programové prvky jsou dle názoru Rady na danou cílovou skupinu vhodně navázány, neboť posluchači
programu žadatele chtějí dle jeho názoru poslouchat rádio, kde jim příjemný a klidný moderátor zahraje
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známé písničky, které si může zazpívat, protože jim rozumí. Posluchači z této cílové skupiny chtějí slyšet,
co je u nich nového. Primárně je zajímají regionální a lokální zprávy.
Základní dílčí kritérium přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , Rada shledala jako naplněné vnejvyšší možné míře a přidělila
maximální počet šesti bodů.
Ohledně autorských pořadů je hlavním cílem žadatele, aby posluchači ve vysílání slyšeli vše zásadní z
aktuálního dění tam, kde mnohdy dlouhá léta žijí, pracují a mají své rodiny a přátele, neboť právě
žadatelem specifikovaná cílová skupina se dokáže se svým regionem silně identifikovat. Žadatel plánuje
vysílání speciálních pořadů typu Počasí s Magdalenou Lípovou, Česká hudební kronika s Karlem
Vágnerem, Blanické notování s Uhlířem a Svěrákem, Hezky česky a bez reklam s Petrem Kolářem,
Slavné desky hezky česky, odpolední rozhovory nebo ranní speciální vstupy s meteorology z CHMU.
Zároveň chce žadatel ve vysílání samotné moderátory a redaktory, kteří vytváří standardní moderátorské
vstupy a zpravodajské relace.
V oblasti Písku a blízkého okolí chce žadatel poskytnout ve vysílání RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ CECHY
prostor všem významným a zajímavým osobnostem, které v tomto regionu působí právě v oblasti kultury,
sportu a společenských a neziskových aktivit. Jako příklad žadatel uvádí taneční country skupinu
Louisiana, hudební skupinu TOP TON, bluegrassovou skupinu KVINTET a další regionální interprety.
Deklarovaná podpora se vztahuje též na mladé a začínající umělce, sportovce, a dalších inspirativní
osobnosti, které žijí a tvoří v Písku a blízkém okolí. Žadatel je plánuje zvát na venkovní akce a chce jim
poskytnout prostor i ve vysílání. Tyto své záměry podpořil žadatel potvrzeními rozličných subjektů, jedná
se například o potvrzení o spolupráci s uměleckou agenturou RichART, s občanským sdružením
COHIBA MUSICA či interpretem Rozkrock.
Žadatel v projektu uvádí, že plánuje pokrýt všechny společenské, sportovní a kulturní akce, které se v
dané lokalitě (mnohdy s velkou tradicí) konají. Je připraven nabídnout širokou škálu možností mediálního
partnerství. Kromě zpravodajské podpory může žadatel poskytnout vlastní moderátory, zvukovou a
světelnou techniku, vozový park, propagační předměty, vlastní řidiče a dle dohody či charakteru dané
akce může nabídnout široké portfolio oblíbených umělců různých profesí, žánrů a stylů, kteří mohou akci
obohatit svým vystoupením. Žadatel poskytl ve svém projektu informace a doklady o akcích, na jejichž
přípravě se podílel. Jedná se kupříkladu o Letní slavnosti RÁDIA BLANÍK v Českých Budějovicích a v
Orlíku nad Vltavou, Jarní putování RÁDIA BLANÍK v Českém Krumlově, Drakiádu Tábor, Vánoční setkání
Veselí nad Lužnicí či akci na Stezce korunami stromů v Lipně.
v

e

Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kulturních, národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . Rada
shledala jen částečné naplnění tohoto kritéria a přistoupila k přidělení dvou bodů.
Při identifikaci menšiny žadatel uvedl, že kromě etnických či národnostních menšin může zmínit
například i handicapované, kterým věnuje celou řadu vlastních aktivit. Kromě romské menšiny chce ve
vysílání pro Písek a blízké okolí podporovat i vietnamskou menšinu. Vzhledem ke skutečnosti, že dle
názoru Městského soudu v Praze nelze považovat handicapované za menšinu v t o m smyslu, že by její
kultura vyžadovala zvláštní přístup, Rada ohodnotila takto identifikované menšiny jedním bodem. Ze
stejného důvodu nemohla Rada přidělit plný počet bodů ani za kritérium způsobu podpory. Ačkoliv
žadatel doložil celou řadu podporovaných subjektů, jedná se vesměs o subjekty zaměřující se na péči o
handicapované (Centrum Paraple, Svaz tělesně postižených v ČR apod.), což Rada nemohla z v ý š e
uvedeného důvodu akceptovat. Na druhou stranu žadatel plánuje podpořit i všechny pozitivní aktivity
města či zdejších soukromých firem, které budou směřovat k jakékoli efektivní podpoře minorit, přičemž
zvláštní důraz chce i zde klást na podporu lepšího společného soužití Čechů a Romů. Kromě romské
menšinv chce žadatel ve wsílání oro Písek a blízké okolí oodoorovat i vietnamskou menšinu která zde
rovněž žije a pracuje dlouhá desetiletí.
Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení RÁDIO BONTON, a.s., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
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programu Rádio Bonton se základní programovou specifikací Hudební hitrádio doplněné informacemi ze
showbusinessu.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné kritérium bylo
ohodnoceno osmi body a Rada jej jednomyslně shledala jako splněné.
V kritériu organizační připravenosti Rada přidělila tomuto žadateli bod za naplnění každého z dílčích
kritérií. Společnost Rádio Bonton a.s. je již řadu let provozovatelem terestrického i internetového
rozhlasového vysílání. Je majetkově spojena s Evropskou mediální skupinou Lagardere, která provozuje
v ČR 4 terestrická rádia (Frekvence 1, Evropa 2, Rádio Bonton a Dance Rádio) a celkem 35
internetových rádií s různým tematickým a hudebním zaměřením (například Československá diskotéka,
Teenage, Trampská osada, Classic, Romantika, Legendy, Teenage Rock a další) nebo projekt
YouRadio. Na Slovensku skupina provozuje rádio Europa 2 a v zemích EU další desítky rádií.
Personálními garanty jsou Míchel Fleischmann, Miroslav Hrnko a Miroslav Šimánek na postech
statutárních orgánů. První jmenovaný současně vykonává funkci prezidenta a druhý výkonného ředitele
soolečnosti a skuDinv Laaardere v ČR a na Slovensku Na ooli rozhlasového vvsílání oůsobí Michel
Fleischmann v ČR od roku 1991 a doposud vede privátní rozhlasové stanice v ČR. Miroslav Hrnko
oůsobí v rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Drošel cestu od řízení malvch rozhlasových stanic Dřes
reaionálního ředitele až na oost orovozního a oozděii vvkonného ředitele soolečnosti a skuoinv Laaardere
v CR Miroslav Šimánek ie současně finanční a orovozní ředitel soolečnosti a skuoinv Laaardere ČR má
na starosti technické a finanční zajištění projektu. V rádiích pracuje na postu finančního manažera více
než 10 let v médiích pak více než 15 let Ohledně zkušeností vedoucích pracovníků žadatel uvedl že
nhrhnrlní řá^t nrnipktn 7aiišťnip Martin N n v á r p k
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištěni vysílání, i zde Rada shledala naplnění
všech dílčích kritérií. Obchodní plán pro projekt Rádia Bonton vychází a navazuje na již existující Rádio
Bonton vysílající na již dříve přidělených kmitočtech. Plán je sestaven na základě marketingového
průzkumu potřeb posluchačů jak celoplošně, tak speciálně v předmětné lokalitě. Dále byly žadatelem
provedeny prognózy vývoje mediálního resp. reklamního trhu v následujících letech, vyhodnocena
konkurence v daném segmentu a zváženy všechny investiční i nákladové vstupy projektu. Na základě
všech uvedených analýz byla provedena analýza proveditelnosti a následně navržen obchodní plán, který
je součástí projektu žadatele. Finanční spolehlivost samotného žadatele i jeho vlastníků byla doložena
bankovní informací Komerční banky, a . s , daňovým přiznáním společnosti, rozvahou společnosti a
výkazem zisku a ztrát společnosti. Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mohlo poskytnuté
informace zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
přičemž je schopen jfij Zel hájit VČ3S v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v dílčím kritériu vztahujícímu se k
technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli
žádný bod.
Rada dále hodnotila kritérium transparentnosti vlastnických vztahů žadatele dle § 17 odst. 1 písm. b).
Žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je právnická osoba - společnost
LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, 750 08 Paříž, 28 Rue Francois ler, Francouzská
republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem
vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, je členem holdingu, kde
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holdingovou společností je společnost Lagardére SCA, Francie, která je držitelem konsolidovaného
akciového podílu ve společnosti LAGARDÉRE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, SA v rozsahu 99,48%,
na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou (to
vyplývá ze str. 20 a str. 170 Reportu dodaného žadatelem). Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti
Lagardére SCA, akciový kapitál společnosti Lagardére SCA byl ke dni 3 1 . 12. 2012 rozdělen na 131 133
286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 67 602 akcionářů. Žadatel doložil
dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby mající vliv na její řízení. Akcie
společnosti Lagardére SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové burzy The New
York Stock Exchange (NYSE) a Euronext Paris. Pokud jde o dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v
době podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z
oodkladů doložených žadatelem ziistit osobu která má oatrně významný individuální nodíl na kontroluiící
soolečnosti - oan Arnaud Laaardere S ohledem na zřeimě velmi rozotýlenou další vlastnickou strukturu
osobv ovládající iediného akcionáře ie zde značně omezeno i judikaturou sorávních soudů akcentované
nebezoečí skrvtého zneužití médií k orosazování oartikulárních oolitickvch ekonomických či iinvch
soukromých záimŮ Za situace kdv iediný akcionář žadatele ie ovládán iediným subiektem a ootud ie tak
vlastnická struktura relativně Jednoduchá ořičemž zároveň skuoina Laaardere ie Radě známa z ieií
úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání,
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Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto základním kritériu
přiděleno pět bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující základní dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za dílčí kritérium podílu mluveného slova,
neboť žadatel uvedl, že podíl mluveného slova ve vysílání Rádia Bonton bude činit 8 % celkového
vysílacího času, což je hodnota, která nedosahuje střední hodnoty tohoto parametru ve vysílání programů
na pokrytém území již zachytitelných. Po bodu však bylo uchazeči přiznáno za naplnění dílčích kritérií
podílu autorsky vyrobených pořadů a podílu zpravodajských a servisních informací. Podíl autorsky
vyrobených pořadů vysílaných programem žadatele bude činit 50 % z mluveného slova. Rada zde
přistoupila k přidělení bodu, stejně jako u vítězného uchazeče, z toho důvodu, že střední hodnotu
parametru na již pokrytém území nelze z údajů, kterými Rada disponuje, zjistit. Podíl zpravodajských a
servisních informací bude činit 4 % celkového vysílacího času, což je hodnota, která převyšuje střední
hodnotu tohoto parametru na již pokrytém území.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele vyráběn
nově. Za toto dílčí kritérium Rada přidělila jeden bod, neboť program Rádia Bonton bude dle vyjádření
žadatele zcela originální. Rada ocenila také orientaci programu na region, který bude akcentován
zejména ve výběru hudby. V místě pak žadatel disponuje sítí dobrovolných spolupracovníků a kontakty
na zástupce správy a samosprávy, coby primárním zdrojem informací pro tvorbu regionálního
zpravodajství a servisu. Nedostatečným Rada naopak shledala dílčí kritérium orientace na užší lokalitu,
neboť žadatel zde pouze opět uvádí, že pro získávání informací vytváří sít neformálních spolupracovníků
z řad místních novinářů, posluchačů, členů místní správy a samosprávy, kteří budou dodávat informace
ze svého okolí, aniž by rozvedl, jak bude dále s informacemi redakčně nakládáno.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (alespoň 50 % české a slovenské hudba bez žánrové
vyhraněnosti napříč všemi styly) zjistila, že již pokryté území je značně saturováno stávající nabídkou
programů a většinu porovnávaných žánrů lze nalézt ve vysílání více než tří stávajících programů.
Hudební formát žadatele tudíž není na pokrytém území neobvyklý a nesplňuje požadavky Manuálu, což
Rada promítla do nulového hodnocení tohoto kritéria.
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Ohledně cílové skupiny žadatele Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina recipientů je
již na pokrytém území saturována, a to programy, které lze označit za formátově blízké programu
žadatele. Za dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku tak Rada bod nepřidělila.
Jednotlivé programové prvky v programu žadatele jsou však dle názoru Rady vhodně navázány na
definovanou cílovou skupinu. Ranní vysílání je orientováno spíše na informace, zatímco odpolední a
večerní vysílání bude poskytovat uvolněnější informace spíše servisního charakteru s důrazem na
hudební složku, což Rada ocenila přidělením jednoho bodu.
Jako částečně splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby.
Žadatel již nyní vytváří speciální autorské pořady. Mezi klíčové patří pořad „Hitparáda Rádia Bonton",
aktuální přehlídka soudobé české tvorby bez ohraničení žánrů. Posluchači navíc mají možnost sami
hodnotit jednotlivé skladby a hlasováním ovlivňovat dramaturgii pořadu a sekundárně celé stanice. Pořad
v délce 3 hodiny je vysílaný každý všední den a výsledky hlasování se promítají do celého vysílání a
hudební skladby Rádia Bonton. Žadatel též vytváří speciální rubriku „První šance", ve které představuje
posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila nikde v médiích. Dílčí kritérium
vlastních autorských pořadů Rada ohodnotila dvěma ze dvou možných bodů. Podporu začínajících
umělců žadatel plánuje realizovat prostřednictvím již zmíněného pořadu „První šance". Tento záměr
Rada ohodnotila jen jedním ze dvou možných bodů, a to z důvodu absence doložení takovéto podpory ze
stran samotnvch interoretů či iinvch subiektů Ke kritériu D o d D o r v kulturních akcí žadatel v D r o i e k t u žádné
konkrétní informace neooskvtl v rámci veřeiného slvšení oouze uvedl že kulturní akce olánuie
oodoorovat steinvm zoůsobem iakvm oodooruie akce v reaionech kde Rádio Bonton iiž vvsílá což Rada
shledala iako velmi nekonkrétní Nadto žadatel žádnv konkrétní zoŮsob oodoorv do sorávního soisu
nedoložil což mělo za výsledek nulové hodnocení tohoto kritéria
V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin a dospěla k závěru o jeho částečném
splnění. Žadatel velmi přesně identifikoval menšiny odkazem na národnostní složení obyvatelstva dle
výsledků sčítání lidu v roce 2011, za což získal dva ze dvou možných bodů. Žádný bod však Rada
nepřidělila za naplnění dílčího kritéria způsobu podpory. V projektu žadatel uvedl, že Rádio Bonton je
definované jako hudební stanice a hudba a písňové texty jsou projevem svébytné kultury a tradic. Proto
Rádio Bonton zařazuje do svého programu hudbu, která je autorsky a jazykově identifikovaná s
menšinami. Jako výraz podpory Rádio Bonton zařazuje takovou tvorbu ve dvojnásobném rozsahu, než
jaký odpovídá proporčnímu zastoupení v populaci. Takový způsob však Rada nevnímá jako podporu ve
smyslu daného kritéria.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. Rada považuje žádost tohoto účastníka řízení
za vyváženou a nabídnutý projekt RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY za nejvhodnější ve vztahu k pokrytému
území.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají v prvé řadě v nejvyšší míře a kvalitě
naplnění zákonných kritérií dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Největší bodový rozdíl mezi
úspěšným a neúspěšným žadatelem zde vznikl zejména v kritériu hudebního formátu, kdy formát
vítězného žadatele (zejména country a folk) nebyl na pokrytém území zastoupen v tak hojné míře jako
povšechně definovaný formát žadatele neúspěšného (hudba bez žánrové ohraničenosti). Dalším
významným rozdílovým kritériem bylo zákonné kritérium dle § 17 odst. 1 písm. e), kde vítězný žadatel
kromě velmi podrobně zpracované podpory začínajících umělců a kulturních akcí doložil tvrzené
skutečnosti prostřednictvím doložení spolupráce s mnoha rozličnými subjekty. Projekt žadatele RÁDIO
BONTON, a.s. byl v tomto ohledu velmi stručný. Spolu s absencí doložení tvrzených skutečností do
správního spisu pak bylo výsledkem nižší hodnocení zákonných kritérií, než u žadatele vítězného.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
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jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o
zamítnutí žádostí o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 29.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (přehled, 17.6.2014, Příloha č. 1 - Programové podmínky), Dokument
(přehled, 14.4.2014, Zachytí tel nost programů - Písek 100,2 MHz / 50 W), Dokument (mapa,
9.9.2013, mapa Písek 100,2 MHz)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.06.24 11:11:25 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Z á k l a d n í p r o g r a m o v á s p e c i f i k a c e a další p o d m í n k y

Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA, a . s .

Označení (název) programu:

RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Základní programová specifikace
Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím

Další programové podminky

1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni
k udělení licence (§21 odst. 3)

podpora začínajících regionálních hudebních interpretů
speciální autorské pořady s vazbou na region
pořádání místních kulturních akcí

2)

Jednotlivé programové podmínky

primární cílová skupina 30 - 49 let
podíl mluveného slova 15 - 20% v ranním vysílání, v dopoledním a odpoledním čase 6 - 10%
zpravodajské a servisní informace v rozsahu 30 - 40% mluveného slova
podíl autorsky vyrobených pořadů 100 %
hudební formát - folk, country, zlaté české hity, lidová tvorba
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Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v P í s k u 100,2 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio
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Programová
skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující seriózní
informace

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností: publicistické
příspěvky specializované pořady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / ČRo
2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové
skupiny, z
nejruznějších koutu
země

Poměr hudby a
mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověd o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Český rozhlas / ČRo
České Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

střední a starší
střední proud, lidová Zpravodajství, informační servis,
generace posluchačů hudba (dechovka),
publicistika, nabídka práce, hudba a
folk+country, hudba zábava, literární pořady
60.-90. let s
převahou české
tvorby

Český rozhlas / ČRo
3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější věkové
Klasická i jazzová
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o hudba, ale i přenosy
kultury a umění)
kulturu
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední publicistika,
Čajovna-pořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosů

Místní info

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Zaměření na
region

Romano Drom
aneb Cesty Romů
- pořad se zabývá
osudy Romů a
jejich životní
kulturou

InFin, s.r.o. /
C O U N T R Y RÁDIO

Hudební stanice ve
formátu country, folk
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

MEDIA BOHEMIA a.
s . / Fajn rádio

Hudební rádio se
p. 12-35 let
zaměřením na region
a současnou hudbu

Soft rock, pop, módní Česká a zahraniční produkce (10:90),
trendy, mluvené
zpravodajství, informace a servis (Burza
slovo cca 15 %
práce, spotřebitelská aktualita), zábava,
malá publicistika (soutěže, hitparáda,
besedy), navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském
dění v regionu (cca
40%
zpravodajství)

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou
2 9 ^ 9 let

60.-80. léta +
novinky, 40 % česká
hudba, střední proud,
rock, dance, folk,
country

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

p. 30-45 let, s. 25 50

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %,
rock, folk, pop

LONDA, spol. s r. o . / Celoplošné
zpravodajské a
RÁDIO IMPULS

MEDIA BOHEMIA a.
s . / H i t r á d i o Faktor
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informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
hudební stanice s
regionálním
zpravodajstvím

p. 25-49 let s. 20-55
let

p. 15-35 let se
zaměřením na
středoškoláky

60. léta-R'n'R,
country a folk,
bluegrass, gospel,
americký
Protestsong,
trampská hudba,
mluvené slovo max.
8%

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvku, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové pořady

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio přístupné

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti
CHR formát zpavodajství 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1 \
současná populární ekonomika, kulturní a sportovní informace,
hudba+hudba 90. let, dopravní a meteorologické informace,
mluvené slovo 9-12 reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky,
%, česká a slovenská výročí, očekávané události,
hudba neklesne pod
10%

Informace
z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých mést
detailnější pohled
na jihočeský
region, prostor pro
jihočeské autory a
interprety

Radio Investments s . hudební stanice s
r. o. / K i s s jižní Čechy vyváženým podílem
informací

p. 18-35 let s přesahy Hudba středního
proudu

Podíl mluveného slova 1 0 % ,
zpravodajství, sport, počasí, dopravní
informace, kulruní a společenské akce,
hitparády, písničky na přání, Dance party

Radio Investments s . hudební stanice
s rockovou orientací
r. o. / Radio Beat

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

30-65 let

Folklór, lidová a
10 % mluveného slova, zpravodajství,
Regionální
zlidovělá hudba,
dopravní, kulturní, společenský a sportovní zpravodajství
dechovka; 60 % pop, servis, předpověď počasí a přesný čas
z oblasti pokrytí
country a folk, 40 %
lidová a dechová
hudba

Drobné
publicistické
pořady na téma
soužití s etnickými
skupinami apod.

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Duchovní pořady

Česká rozhlasová s .
r. o. / Radio Orlík

Hudební formát
s využitím zlidovělé
hudby a folklóru

Radio Proglas, s . r. o. Rodinné rádio
/ RADIO P R O G L A S

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 14,9 %

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové z pokrytých
skupiny, je kulturním, informačním,
regionu
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
hudba 4 2 , 9 %
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Zpravodajství
především z
regionu

Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne
pod 6 %
V plus P s . r. o. /
Rádio Prácheň

Hudební rozhlasová p. 18-35 let s přesahy Hudební spéry
stanice se
(také se objevuje 19¬ středního proudu
zaměřením na hudbu 45 let)
středního proudu s
vyváženým podílem
informací

Z p r á v y - d o p r a v a , sport, počasí; kulturní
servis, humor, soutěže, podíl mluveného
slova 10 %, hitparády, písničky na přání

Orientace na
zpavodajství a
informace z
regionu

Proqramv přijímatelné dobře:
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E V R O P A 2, spol. s r.
o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity
Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
od 1995-současnost telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturnéinformační rubriky
o d ě n í v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální

MEDIA BOHEMIA a.
s.l Rádio BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
současnost, pop
music+folk a country,
podíl české hudby
cca 30 %

Aktuální informace
o životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Zpravodajství, informační servis, sport,
předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí,
podpora cestovního ruchu.

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to bez
rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

MEDIA BOHEMIA a.
s . / Rock Radio

Hudebně informační
rozhlasová stanice

Zlaté hity 60.-80. let,
anglo-americká i
česká produkce (ta
tvoří téměř polovinu
celkového objemu
skladeb) Podíl české
a slovenské hudby v
rozmezí 1 0 - 1 5 %

Šumava

Podíl mluveného slova je oproti hudebnímu
programu v denním průměru cca 7-10 %.
Zpravodajství, servisní informace (počasí,
doprava), hitparáda vlastní produkce,
písničky na přání 1 * denně večer v
uceleném bloku, tematické hudební pořady;
lokální vysílání na frekvenci Karlovy Vary
91,9 MHz

Informace
z regionu, aktuální
dění v r e g i o n u kulturní a
sportovní akce z
regionu

Proaramv pniímatelné částečně:
Český

rozhlas

Plzeň
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/ regionální stanice pro nejruznější věkové
západní Č e c h y skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

Český rozhlas /
Region - Střední
Čechy

regionální stanice pro
území Středočeského
kraje

RÁDIO BONTON, a.
s . / Rádio Bonton

Hit rádio (CHR)

p. 18-30 let

tradiční (lidová,
Zpravodajství, informační servis, sport,
folklorní a klasická
publicistika, zábavné pořady
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zaměření na
informace z
regionu,
odpojování podle
krajů

víkendové a
sváteční
křesťanské pořady

pop, country, folk,
dechovka

Zpravodajství, publicistika, zábava,
kontaktní pořady, talk show, magazín o
zahrádkaření a kutilství

Zaměření na
regionální
zpravodajství

Pořady věnované
národnostním a
sociálním
menšinám

Hity posledních 10 let
tvoří min. 70 %
celkového objemu
vysílacího času, dále
house musica D'n'B

podíl mluveného slova neklesne pod 8%
vysílacího času, podíl zpravodajských
pořadů, neklesne pod 4 % z podílu
mluveného slova, podíl hudby vydané v
posledních deseti letech, neklesne pod 40%
celkového objemu vysílacího času a podíl
české a slovenské hudby, neklesne pod
5 0 % celkového objemu vysílacího času

Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-158 097/2012-613 ze dne 13. 8. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače PÍSEK MĚSTO 100,2 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (30 531 obyvatel)

Měřítko:
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I

10 km
i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
AZ M e d i a , a.s. / ROCK MAX
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
EVROPA 2, spol. s r.o. / Evropa 2
Datum udělení licence
27.5.2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova W

6,12000

Tel.: -> 420 274 8

1 3

830

2
/ Fax: + ÍJ2O 274 810

885

www.rrtv.cz

AZ Media a.s.
EVROPA

2, spol. s r.o.

Wenzigova 1872/4
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 7 8 4 / z a b
Č.j.: S T R / 2 2 9 3 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 11 - 2014 / poř.č.: 9

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 27. května 2014 toto

rozh od n utí:
I.

Rada u d ě l u j e společnosti AZ Media, a.s., IČ: 25648837, se sídlem Filmová 174, PSČ 761 79, Zlín,
podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 1 0 0 W
pro program ROCK MAX na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 1 0 0 W) a příloha č.
3 (předpokládaný územní rozsah vysílače Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou
součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 17 58 58 / 49 27 46

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební zpravodajská a kontaktní rozhlasové stanice
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II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Evropa 2
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 92,9 MHz / 1 0 0 W, společnosti EVROPA 2, s.r.o, IČ: 158 91 283, se sídlem Wenzigova 4/1872,
PSČ: 120 00, Praha-Nové Město.

Odůvodnění:

Dne 5. září 2013 (č.j. 8942/2013) byl Radě doručen podnět k vyhlášení licenčních řízení k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské
Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 1 0 0 W.
Rada na svém 2 1 . zasedání bod 16 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 92,9
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 58 58 / 49 27 46 se lhůtou pro doručení žádostí do 30. prosince
2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení:
AZ Media, a.s. / ROCK MAX
EVROPA2, s.r.o./Evropa 2
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 18. března 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 S b , který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
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Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

b)
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vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

a)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.

a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

7)

-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

b)

daném

území

vysílaných

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

v již

cílová skupina

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

-
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na

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

8)

mluvené slovo

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
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Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17 odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 30. prosince 2013, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula
lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu ROCK MAX prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 MHz / 100 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto
rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí AZ Media, a.s.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostí druhého účastníka řízení, vyplynuly následující důvody, pro které
Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení AZ Media, a.s. požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudební zpravodajské a
kontaktní rozhlasové stanice" s názvem programu ROCK MAX.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Společnost AZ Media a.s. vysílá svůj program od roku 1994, tedy k dnešnímu dni již 20 let. Ohledně
zkušeností statutárních orgánu žadatele Rada shledala, že paní Hana Kučerová je členem
představenstva od roku 2011 a paní Mgr. Petra Volfová je členem od roku 2013, obě se však pohybují v
oblasti rozhlasového vysílání bezmála 20 let a tudíž jsou zárukou letité zkušenosti v oblasti provozování
rozhlasového vysílání. Předseda představenstva JUDr. Miroslav Kyprý působí ve společnosti od roku
2007. Zkušenosti dalších vedoucích pracovníků žadatele se pohybují v řádech 10 a více let. Organizační
řešení získávání místních informací bude žadatel zajišťovat prostřednictvím vlastních a externích
redakčních pracovníků, zástupců významných subjektů v dané lokalitě (tiskoví mluvčí) a v neposlední
řadě prostřednictvím redakčních serverů s akcentem na danou lokalitu ve vlastních redakčních a
servisních formátech Vzhledem ke skutečnosti že žadatel iiž Zlínskv krai Dokrvvá v Dodstatě neidéle
v rámci svého wsílání doložil iiž funauiící spolupráci s městem Valašské Meziříčí s městskou policií
tohoto města a s vydavatelstvímVltava-Labe-Press které vydává deník na střední a východní Moravě.
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Rada shledala také naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele
k zajištění vysílání. Program bude financován zejména prostředky z prodeje reklamního času
prostřednictvím již několik let osvědčené partnerské reklamní agentury s vlastním obchodním týmem v
oblasti lokální reklamy. Dále prodejem reklamního času prostřednictvím osvědčené reklamní agentury
Media Marketing Services, a.s., zastupující národní a nadnárodní klientelu. Finanční spolehlivost
společnosti žadatele je vyjádřena již 20-letou existencí společnosti na poli rozhlasového vysílání a též
bankovní garancí vydanou Komerční bankou a.s. jejímž klientem je žadatel již od roku 1999. Bankovní
referencí byla též doložena finanční spolehlivost vlastníků žadatele.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi
od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu
přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . , žadatel má právní formu akciové společnosti s akciemi na jméno.
Akcionáři jsou v současnosti JUDr. Miroslav Kyprý (38 kusů akcií na jméno o nominální hodnotě
1.000.000,- Kč, emitovaných pod pořadovým číslem 39-76 a 1 kus akcie na jméno o nominální hodnotě
400.000,- Kč, emitovaných pod pořadovým číslem 77) a Mgr. Ing. Jan Vavřina (38 kusů akcií na jméno o
nominální hodnotě 1.000.000,- Kč, emitovaných pod pořadovým číslem 01-38). Pokud jde o dílčí kritérium
znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení jedním
bodem, neboť lze z podkladů doložených žadatelem zjistit osoby, které jsou držiteli akcií a které tudíž
vykonávají rozhodující vliv ve společnosti žadatele. Pokud jde o dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna, i zde Rada rozhodla o přidělení jednoho bodu, neboť akcie žadatele
neisou veřeině obchodovánv a Dříc-adné změnv maiitelů akcií lze dohledat ve veřeinvch zdroiích v České
republice. Rada tudíž shledala kritérium transparentnosti vlastnických vztahů jako splněné.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto základním kritériu
přiděleno sedm bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada přistoupila k přidělení jednoho bodu za naplnění dílčího
kritéria podílu mluveného slova. Žadatel uvedl, že jeho podíl na celkovém vysílání bude v primeťime, tedy
od 6 do 20 hodin, 10-17 % (ranní servis), mimo primetime, v časech od 5 do 6 hodin a od 20 do 22 hodin,
pak přibližně 5-7%. Takto navržený parametr dosahuje střední hodnoty tohoto parametru na již pokrytém
území, který byl stanoven na 10%, neboť mluvené slovo v rozsahu 5-7%, tedy v rozsahu menším než je
střední hodnota na pokrytém území, bude vysíláno jen menší část vysílacího dne. Po zbytek dne však
podíl mluveného slova rozsahu 10% minimálně dosáhne. Po bodu bylo uchazeči přiznáno také za
naplnění dílčích kritérií podílu autorsky vyrobených pořadů a podílu zpravodajských a servisních
informací. Podíl autorských pořadů bude dle vyjádření žadatele činit 100%, avšak střední hodnotu tohoto
parametru nelze na Dokrvtém ziistit a Rada tak Dřistouoila k Dřidělení iednoho bodu Podíl zoravodaiskvch
a servisních informací bude činit 25 - 50% z celkového podílu mluveného slova, tato hodnota opět
převyšuje střední hodnotu na již pokrytém území.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele vyráběn
nově. Program ROCK MAX pro Valašské Meziříčí bude přebírán od již stávajícího programu ROCK MAX,
který je dle žadatele pro danou lokalitu dostatečně atraktivní. Žadatel tak nebude přebírat program od
jiného provozovatele a Rada přidělila jeden bod. Po bodu bylo též přiděleno v dílčích kritériích orientace
na region a orientace na užší lokalitu. Regionalita se bude projevovat zejména ve zpravodajství, ve
speciálním formátu regionálních zpráv, v servisních prvcích a v dalších příležitostných formách
prezentace. Vzhledem k faktu, že Vsetínský a Zlínský kraj je tradiční lokalita, kde je již program žadatel
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šířen, je již orientace na lokalitu Valašského Meziříčí žadatelem částečně realizována. Žadatel doložil
například i spolupráci s městskou knihovnou ve Valašském Meziříčí.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (rocková hudba v celé její šíři bez omezení žánrové a
subžánrové specifikace) shledala, že na rockovou hudbu se ve svém vysílání značně orientují alespoň tři
programy j i ž na pokrytém území zachytitelné (Fajn Rádio Hity, Rádio Čas - FM, Kiss Publikum). Pokryté
území je tak rockovou hudbou j i ž saturováno stávající nabídkou programů. Hudební formát žadatele není
na pokrytém území neobvyklý a nesplňuje požadavky Manuálu, což Rada promítla do nulového
hodnocení tohoto kritéria.
Ohledně cílové skupiny žadatele Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina recipientů ve
věku 30 - 45 je již na pokrytém území saturována, a to programy, které lze označit za formátově blízké
programu žadatele, což mělo za následek nulové ohodnocení tohoto dílčího kritéria. Naopak jeden bod
žadatel získal za naplnění dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu, neboť
jednotlivé programové prvky v programu žadatele jsou dle názoru Rady vhodně navázány na
definovanou cílovou skupinu. Žadatel se zaměřuje především na srozumitelné a aktuální zpravodajství
přizpůsobené potřebám cílové skupiny (parametry praktičnosti, srozumitelnosti a kritické selekce zdrojů),
dále na servis (počasí zacílené na region, kalendárium), události (moderátor v ploše mimo redakci),
vlastní dopravní servis s aktivní účastí posluchačů, realizovaný přes bezplatnou linku. Vzhledem k
územnímu pokrytí je také posílen regionální servis v samostatném formátu regionálních zpráv a
vzhledem k cílové s k u D i n ě ie oosílen i S D o r t o v n í servis (2-2
hodinv v orimetimel Dále se iedná
naoříklad o sezónní servis naoř zimní střediska cvklotbv) autorskv orodukované lifestvle" mbrikv
odrážeiící strukturu záimů cílové s k u D i n v ímotombrika Technet filmová rubrika
Kalendárium
orientované na hudební události).
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel již nyní vytváří pestrou škálu autorských pořadů a
rubrik s lifestyle tématy ve stylu formátu programu žadatele. Jedná se například pořad o Rockování s
Jardou Louckým (komentovaná skladba), Tip od 105ky (komentovaná skladba), Svezte se (motorubrika),
Technet (komunikační technologie, sociální sítě a technické novinky), Filmová rubrika či Kalendárium
hudebních událostí. Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů tak Rada ohodnotila dvěma ze dvou
možných bodů. Podporu začínajících umělců žadatel realizuje vlastní talentovou soutěží „Bandzone
ROCK MAX 12", která běží již devátým rokem, přičemž již třetím rokem v prestižní spolupráci s největším
českým hudebním serverem Bandzone. Kulturní akce žadatel podporuje prostřednictvím jednak „on air"
aktivit, což jsou hudební tipy, pozvánky a kulturní servis ve vysílání. Dále také na svém webu v sekci Kam
vyrazit. Žadatel též poskytuje mediální partnerství a podporu začínajícím, nevýdělečným nebo
charitativním projektům (především žánrové hudební akce). Takto deklarovanou podporu žadatel také
doložil do správního spisu (Koncert pro Karla, podpora menších hudebních festivalů).
Kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
bylo Radou ohodnoceno dvěma body a tudíž jako částečně splněné. Žadatel identifikuje menšiny
jazykové, velkou míru pozornosti věnuje také handicapovaným občanům s různými formami postižení či
oslabení a sociálně handicapovaným. Žadatel plánuje poskytovat mediální partnerství eventům, které se
věnují různým formám znevýhodnění a stratifikace (např. sociální kampaně dobrovolného dárcovství,
centrum pro léčbu schizofrenie Horizont, společnost Handicap). Takto shora popsanou podporu žadatel
velmi podrobně doložil i do správního spisu. Rada však nemohla přidělit plný počet bodů, neboť dle
názoru Městského soudu v Praze nelze považovat tuto skupinu obyvatel za menšinu v t o m smyslu, že
rozvoj jejich kultury by vyžadoval zvláštní přístup. Rada však jedním bodem ocenila skutečnost, že
moderace části vysílacího primetime bude realizována ve slovenském jazyce, což bude zajištěno
zkušeným moderátorem Milanem Krajčim (spolupráce již čtvrtým rokem).
Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení Evropa 2, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání programu
Evropa 2 se základní programovou specifikací „Hudební rádio v síti Evropa 2 - formát CHR s prvky HOT
AC".
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Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné kritérium bylo
ohodnoceno osmi body a Rada jej jednomyslně shledala jako splněné.
Společnost Evropa 2 má více než dvacetiletou tradici, vysílá na území Československa roku 1990. Je
úspěšným provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Evropa 2 spadá do
mediální skupiny Lagardére, která provozuje v České republice 5 terestrických rádií (Evropa 2,
Frekvence 1, Rádio Bonton, Studio Zet, Dance Rádio) a několik desítek internetových rádií (například
Flashback, Hot, Movin) nebo řadu multimediálních projektu jako je například YouRadio, Pigy rádio,
Koule.cz. Ve Slovenské republice provozuje skupina také sesterské rádio Europa 2. Ve světě pak
skupina Lagardére provozuje desítky dalších rádií a stovky internetových projektů. Personálními garanty
projektu jsou Michel Fleischmann (prezident společnosti), RNDr. Miroslav Hrnko (výkonný ředitel
společnosti a skupiny Lagardére v ČR a SR) a Ing. Miroslav Šimánek (provozní a finanční ředitel). Michel
Fleischmann působí na poli rozhlasového vysílání v ČR od roku 1990, kdy stál u zrodu privátního
rozhlasového vysílání a vedl a doposud vede privátní rozhlasové stanice v ČR. RNDr. Miroslav Hrnko
DŮsobí v rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Drošel cestu od řízení malvch rozhlasových stanic Dřes
recionálního ředitele až na oost provozního a oozděii vvkonného ředitele soolečnosti a skuoinv
Laaardére v ČR lna Miroslav Šimánek má na starosti technické a finanční zajištění oroiektu V rádiích
pracuje na postu finančního manažera více než 10 let v médiích pak více než 15 let. Obchodní část
nmipktu 7fliišťnip Mariin Nnvárpk
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, vypracoval žadatel obchodní plán
pro projekt Evropa 2 - Valašské Meziříčí, který vychází a navazuje na již existující rádio Evropa 2
vysílající na již dříve přidělených kmitočtech. Plán je sestaven na základě marketingového průzkumu
potřeb posluchačů jak celoplošně, tak speciálně v předmětné lokalitě. Dále byly provedeny prognózy
vývoje mediálního resp. reklamního trhu v následujících letech, vyhodnocena konkurence v daném
segmentu a zváženy všechny investiční i nákladové vstupy projektu. Na základě všech uvedených analýz
byla provedena analýza proveditelnosti a následně navržen obchodní plán projektu v dále popsané
struktuře. Žadatel ve svém projektu také doložil bankovní informaci Komerční banky, a . s , daňové
přiznání společnosti, rozvahu společnosti a výkaz zisku a ztrát společnosti, a Radě není z úřední činnosti
známa žádná skutečnost, která by mohla zpochybnit závěr Rady ohledně kvalitní ekonomické
připravenosti tohoto žadatele.
Ke kritériu technické připravenosti žadatel uvedl, že výroba, vysílání a distribuce programu stanice
rádia Evropa 2 bude plně technicky zajištěná korporátními zdroji skupiny Lagardére ČR a zcela zapadá
do stávající struktury společnosti Evropa 2. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo ohodnoceno
nulou bodů neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b , žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným.
Vlastníky společnosti Evropa 2, spol. s.r.o. jsou společnosti Infinitiv, s.r.o. s podílem 99,8% a Lagardére
Active ČR, a.s. s podílem 0,2%, která je stoprocentně vlastněna rovněž společností Infinitiv, s.r.o.
Konečným vlastníkem tj. stoprocentní společníkem společnosti Infinitiv, s.r.o. je společnost LAGARDÉRE
ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, société par actions simplifieé (dále též jen jako „LARI"). Údaje o
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konečném vlastníkovi vycházejí, mimo jiné, z aktuálně poslední zveřejněné konsolidované roční účetní
závěrky - Annual Financial Report za rok 2012 (dále též jen jako „Report") společnosti Lagardére SCA
(dále též jen jako „LA SCA"). Jak plyne z Reportu, společnost LARI je členem holdingu, kde holdingovou
společností je společnost LA SCA, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti
LARI v rozsahu 99,48 %, na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře
disponuje absolutní majoritou (viz str. 20 a str. 170 Reportu). Akciový kapitál společnosti LA SCA byl ke
dni 3 1 . 12. 2012 rozdělen na 131 133 286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala
celkem 67 602 akcionářů (str. 248 a 249 Reportu). Akcie společnosti LA SCA jsou veřejně obchodovány
prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris (viz. str.
246 Reportu). Pokud jde o dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci,
oňklonila se Rada k hodnocení iedním bodem neboť ořece ien lze z Dodkladů doloženích žadatelem
ziistit osobu která má oatrně významný individuální oodíl na kontrolující soolečnosti - oan Arnaud
Laaardére S ohledem na zřeimě velmi rozotvlenou další vlastnickou strukturu osob v ovládaKcí iediného
akcionáře ie zde značně omezeno i Judikaturou sorávních soudů akcentované nebezoečí skrvtého
zneužití médií k orosazování oartikulárních oolitickvch ekonomických či iinvch soukromých záimŮ Za
situace kdv iediný akcionář žadatele ie ovládán iedinvm subiektem a oo ucI ie tak vlastnická struktura
relativně jednoduchá" přičemž zároveň skupina Lagardére je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se
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Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 S b , toto základní kritérium Rada ohodnotila šesti body a tedy jako částečně splněné. Při
hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby
žadatele o licenci:
Rada nejprve hodnotila rozsah a obsah mluveného slova vysílaného programem žadatele. Podíl
mluveného slova v rádiu Evropa 2 se pohybuje mezi 7-13% z objemu vysílacího času. Obsahově je
mluvené slovo zaměřené na informace pro cílovou skupinu a je obsaženo i v moderátorských vstupech,
ve zpravodajství nebo ve speciálních rubrikách. Takto navržený parametr však nedosahuje střední
hodnoty na již pokrytém území (10%), neboť při stanovení parametru percentuálním rozmezím Rada bere
v úvahu hodnotu nejnižší. Podíl autorsky vyrobených pořadů žadatel ve svém projektu neuvedl a neučinil
tak ani na veřejném slyšení. Přestože střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů nelze
z dostupných údajů na již pokrytém území zjistit, Rada bod neudělila, neboť žadatel žádný rozsah ani na
přímý dotaz neuvedl. Naopak jeden bod Rada přidělila za dílčí kritérium podílu zpravodajských a
servisních informací, neboť navrhovaná hodnota 2 - 7% z celkového vysílacího času dosahuje střední
hodnoty na již pokrytém území.
Ohledně lokalizace programu žadatele Rada shledala naplnění každého z dílčích kritérií. Program
Evropa 2 je dle vyjádření žadatele zcela originální a je zaměřen na kontakt s lidmi žijícími na území
pokrytém signálem vysílače. Tomu je podřízen výběr nejen informací, ale i hudby. Program je lokalizován
prostřednictvím tzv. lokálních oken, v nichž jsou posluchači na daných územích informováni o aktuálním
dění, počasí, zprávách, kulturních tipech apod. Témata z regionů jsou vybírána s ohledem na zájmy
posluchačů v d a n é m regionu. Pro získávání informací vytváří žadatel síť neformálních spolupracovníků z
řad místních novinářů nebo posluchačů. Lokální program je podporován i lokálními akcemi, které žadatel
pořádá na podporu vysílání. Žadatel také uvedl jednotlivé programové prvky v místním vysílání, jedná se
rubriky s informacemi z místní kultury (Kam vyrazit), rubriky s informacemi ze světa internetu a místní
počasí a předpověď počasí. Program bude také orientován na užší lokalitu Valašského Meziříčí, neboť
oro každou lokalitu ie S D e c i f i c k v oraanizováno iednak zoravodaiství iednak oodoora místních kulturních
akcí inzercí, případně informacemi o těchto akcích.
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Žádné body však nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Žadatel označuje
hudební formát vysílaný programem Evropa 2 jako CHR formát v kombinaci s prvky formátu Hot AC, kdy
v celkové struktuře převažuje angloamerická produkce, která je však systematicky rozšiřována hlavně o
domácí produkci. Vzhledem ke skutečnosti, že na již pokrytém území lze naladit alespoň tři programy,
jejichž hudební formát je možné označit jako velmi podobný formátu žadatele (Fajn Rádio Hity, Rádio
Impuls, Frekvence 1) a dále ke skutečnosti, že žánrová nabídka žadatele není na pokrytém území
neobvyklá a nesplňuje požadavky Manuálu, rozhodla Rada o nulovém bodovém přídělu.
V kritériu cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen dvěma body ze dvou možných. Žadatelem
navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 1 5 - 3 5 let není plně na pokrytém území saturována, a to
zejména její spodní hranice. Programové prvky jsou dle názoru Rady pro danou cílovou skupinu vhodně
zvoleny. Na definovanou cílovou skupinu mají dle názoru žadatele vliv takové prvky, jako je hudba. Snaží
se tak vybírat hudbu, která je v cílové skupině oblíbená. Žadatel každý týden provádí průzkumy, kdy se
dotazuje lidí z této cílové skupiny na jejich momentální vkus. Dalšími prvky jsou zábavné programové
elementy, jako jsou například rubriky v Ranní show.
Dále Rada hodnotila základní kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , které Rada shledala jako naplněné a přidělila
žadateli čtyři body.
Evropa 2 vytváří speciální autorské pořady. Mezi klíčové pořady patří Ranní show, vysílaná mezi 6. a 9.
hodinou, moderovaná Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým. V Ranní show jsou originální zábavné
rubriky jako Zpátky do minulosti nebo Bombudsman, popř. reprízy původní tvorby z minulosti rádia Mrázek ústředna. Dalším klíčovým pořadem je hitparáda - Evropa 2 Music Chart, vysílaná na týdenní
bázi. Evropa 2 Music Chart je prestižní českou hitparádou. Posluchači Evropy 2 mají možnost hlasovat
do hitparády a ovlivnit tak její znění. Hitparáda pak odráží zájmy posluchačů. Na regionální bázi jsou
připravovány původní vstupy v rubrice Kam vyrazit, zaměřující se zejména na pokrytí lokálních událostí v
daných regionech. Evropa 2 mimo jiné připravuje různé původní a originální speciály k různým
příležitostem - např. předávání cen Britawards, Hudební ceny Evropy 2, nejlepší české / světové filmy
atp. Každoročně jsou organizovány i programové soutěže o zajímavé výhry, které podporují a zajímají
oosluchače V uolvnulém roce bvli w h e r c i soutěží oosluchači z různvch reaionů Původní tvorba ie Datrná
i v redakčním přístupu k vyhledávání a třídění informací. Redakce rádia Evropa 2 záměrně vyhledává
oředevším oozitivní ZDrávv a kladné oříkladv které mohou lidem Domoci v současné době Takto Doiaté a
zoracovaně autorské oořadv Rada ohodniía dvěma ze dvou možnvch bodů Pouze ieden ze dvou
možnvch však udělila Rada žadateli za naolnění kritéria oodoorv začínajících umělců Žadatel uvedl že
Evrooa 2 oodooruie začínaiící umělce a české hudební skuoinv z různvch reaionů naoř Airfare Debbie
Jakub Ondr^Ka^teřina Marie Tichá Memphis We On The Moon, Charlie
ciknnin riala rllp wiáriřpní Ťariatplp Furnna O iakn nrvní nrn<;lnr nrn ipiirh hnríhn a řarlu Inkálnírh ^kunin
n3a Ma a n n r i S T l n ^
nnřPthnriňnpZ
akrí S l t P l w * ! l á n
infnrmniP n k, Mt,, J u > h a «nn i ^ n S k ů r * V k r í r h « r p Z p . h n í h n
!hl!I
m £ t / l l n mp
í n W ÍHaH n n H r 3 k ™ ^ ^ ^
w fWúrh
?MHÍ?mÍS* n ^ l f a
T i nTk f l f IZll
Sfrnn
^{í&t^^^l^nl^SnZ
U

LmÍ,

MeziříčTpo

prostřednictvím doložené spolupráce s Kulturním zařízením

Valašského

V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištěni
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin a dospěla k závěru o jeho splnění. Žadatel
velmi přesně identifikoval menšiny odkazem na národnostní složení obyvatelstva dle výsledků sčítání lidu
v roce 2 0 1 1 , za což získal dva ze dvou možných bodů. Jeden bod byl přidělen za popsaný způsob
podpory menšin. Rádio Evropa 2 je definované jako hudební stanice. Zároveň je hudba a písňové texty
projevem svébytné kultury a jejích tradic. Proto rádio Evropa 2 zařazuje do svého programu hudbu, která
je autorsky a jazykově identifikovaná s menšinami. Jako výraz podpory Evropa 2 zařazuje takovou tvorbu
ve dvojnásobném rozsahu, než jaký odpovídá proporčnímu zastoupení v populaci. Informační redakční
servis rádia bere ohled také na menšiny a při zpracování a selekci informací je pohlíženo na vyváženost
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zpravodajství i publicistiky, jenž se soustředí nejen na většinovou společnost, ale i na minority. Evropa 2
informačně i marketingově podporuje charitativní projekty, které podporují minority či zdravotně
hendikepované (např. Člověk v tísni, Movember atd.). Plný počet bodů však Rada nepřidělila opět
z důvodu absence doložení takové podpory do správního spisu.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti AZ Media, a. s. Rada považuje žádost tohoto účastníka řízení za
vyváženou a nabídnutý projekt ROCK MAX za nejvhodnější ve vztahu k pokrytému území.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají v první řadě ve vyšší míře a kvalitě
naplnění zákonných kritérií dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kdy žadateli Evropa 2, s.r.o.
nemohl být s ohledem na vlastnickou strukturu přidělen bod za kritérium transparentnosti převodů až po
koncové vlastníky do budoucna, neboť akcie žadatele jsou veřejně obchodovány, což fakticky
znemožňuje Radě takové převody efektivně sledovat v dostupných českých zdrojích. Dále vítězný
žadatel kvalitněji naplnil zákonné kritérium dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b , konkrétně
kritérium mluveného slova, zejména dílčí kritéria podílu mluveného slova a podílu autorsky vyrobených
pořadů. Rozdílovým kritériem se pak stalo zejména kritérium dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 S b , kdy vítězný žadatel kromě velmi podrobně a kvalitně zpracované podpory začínajících
umělců a kulturních akcí svá tvrzení také doložil do správního spisu. Vítězný uchazeč zaostal oproti
n e ú s D ě š n é m u oouze v kritériu DodDorv menšin ve smvslu § 17 odst 1 oísm a) zákona č 231/2001 Sb
což však konečný výsledek licenčního řízení nezvrátilo
'
'
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 S b , nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o
zamítnutí žádosti o licenci druhého účastníka tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
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Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 27.5.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (přehled, 3.7.2014, Příloha č. 1 - Programové podmínky), Dokument
(přehled, 10.3.2014, Příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na území
Valašské Meziříčí - Štěpánov 92,9 M H z / 1 0 0 W), Dokument (mapa, 20.11.2013, Příloha č. 3 Předpokládaný územní rozsah vysílače Valašské Meziříčí Štěpánov 92,9 MHz / 1 0 0 W)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

AZ Media, a.s.

Označení (název) programu:

R O C K MAX

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební zpravodajská a kontaktní rozhlasová stanice

II. Další programové podmínky

1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni k uděleni
licence (§21 odst. 3)

2)

-

regionálně orientované zpravodajství a servisní rubriky

-

podpora neprofesionála hudební scény

-

podpora menších žánrových hudebních akcí i největších tuzemských festivalů

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 30 - 45 let

-

podíl mluveného slova v čase 6-20 hod. 10-17 %, v časech 5-6 hod. a 20-22 hod. 5-7%

-

podíl zpravodajských a servisních informací 25 - 50% z celkového podílu mluveného
slova

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 100 %

-

hudební formát - rocková hudba v celé její šíři bez omezení žánrové a subžánrové
specifikace
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Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v e V a l a š s k é m Meziříčí 92,9 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio
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Programová
skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující seriózní
informace

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností: publicistické
příspěvky specializované pořady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / ČRo
2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové
skupiny, z
nejruznějších koutu
země

Poměr hudby a
mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověd o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Český rozhlas / ČRo
3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější věkové
Klasická i jazzová
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o hudba, ale i přenosy
kultury a umění)
kulturu
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední publicistika,
Čajovna-pořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosů

Místní info

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom
aneb Cesty Romů
- pořad se zabývá
osudy Romů a
jejich životní
kulturou

Český rozhlas / ČRo

6

Sest hodin
komentářů, analýz,
diskusí a jiných
zajímavých pořadu.

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

hudba 70. a 80. let se Zpravodajství, informační servis,
zaměřením na
publicistika, nabídka práce, hudba a
českou tvorbu,
zábava

C R o Ostrava

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

nejruznější věkové
skupiny

Převážně mluvené
Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí,
Zaměření na
slovo, folklór, opery a dopravní zpravodajství), publicistické a
Moravskoslezský
operety,
zábavní pořady, přehled tisku, kalendárium, kraj
pozvánky, ankety, programy Koktejl,
Křížem krážem, Minibakaláři, Muzikanti,
hrajte!

MEDIA BOHEMIA a.
s . / Fajn Rádio Hity

Regionální hudební
stanice se
zpravodajstvím

Pro celou rodinu

hudební produkce
posledních cca 20
let, asi 1 0 % české
hudby

Zpravodajství, kulturní informace, kontaktní Informace o dění v
pořady, soutěže, hitparády, sport, počasí,
regionu, regionální
přehled tisku, mluvené slovo 10 %
hudební scéna

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou
2 9 ^ 9 let

60.-80. léta +
novinky, 40 % česká
hudba, střední proud,
rock, dance, folk,
country

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
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Zabývá se
problematikou
národnostních
menšin. Věnuje se
tématům, která
jsou vámi i námi
diskutována.

Celoplošná analyticko-publicistická
stanice, zaměřená nejen na
komentování politických událostí, ale
zejména na přibližování vzniku, vývoje
a života občanské společnosti České
republiky a evropských zemí, pořady
zaměřené na kulturu, ekonomiku,
historické události
Kvalitní
zpravodajství z
regionu

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Kwadrans polských
aktualit

MEDIA BOHEMIA a.
s . / H i t r á d i o Orion

Hudebně-zábavná
stanice
s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity,
hitparády, podíl
hudby 9 0 %

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12
%

Informace ze
subregionu (okresy
severní Moravy a
Slezska)

Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 hod 2 * , 9-17 hod. 1«
Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda
MEDIA BOHEMIA a.
s . / H i t r á d i o Orion
Morava

Hudebně informační
rádio

20 - 45 let

Hudební žánr není
Zpravodajství 6.00-18.00 hodin
vymezen, nejvíce AC

Regionálně
orientovaná
stanice se
zprávami Ostrava - Zlín Olomouc

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné
parametry, soutěže, sportovní kulturní a
společenské informace, nabídka práce
Radio Investments s . Hudebně informační
r. o. / K i s s Publikum stanice kulturního
zaměření
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p. 25-45 let

Hudba 60. léta Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré ráno,
současnost, důraz na Music Expres, Fanclub, Melody time, noční
českou tvorbu
hity. Informace, zprávy včetně dopravy,
sportu a počasí, zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

Pracovní
příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s v o l n ý m časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš
názor,

Regionální
informace - siť
redaktoru v
subregionech

E l e a n e s s . r. o. /
RÁDIO BLANÍK
VALAŠSKO

Hudebně-zábavné
rádio s informačním
servisem

J U K E B O X , spol. s r.
o. / RÁDIO ČAS-FM

Pro mladé lidi věkem Folklórní regionální
i duchem na
hudba 3-7 %, při
Valašsku
propojení folklóru
s regionalitou 9-15
%; zahraniční hity
kombinované
s hudbou z oblasti
českých tradic a
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou

zpravodajství v pracovní dny v
Regionální
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
informační servis,
čase 1 4 : 0 0 - 1 8 : 0 0 vždy 1 x v hodině, v
regionální ankety
sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 10:00 a v neděli a ve státní svátek
pravidelně 1 x za hodinu v čase
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5¬
15%, zařazení pořadu „Očekávané
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" a
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje na
přání".

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností, ČAS
kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a country
balady, hudební výročí dne, hitparády...

Posílený prvek
country a folk pro
RÁDIO Č A S - F M
jižní Morava

Povoleno odpojování - vysílací okruhy
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava změna
LP upřesnění hudebního formátu

Stručný
zpravodajský blok
sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

vysílací okruh
Rádio Čas - Rock
na k m i t o č t u T ř i n e c

p o s í l e n o 0 k l a s i c k ý rock, f o l k r o c k ,

- G o d u l a 89,5 M H z s doplněním spřízněných žánrů
HAMCO s . r. 0/
RÁDIO HANÁ
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Hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

60. léta - současnost Zpravodajství - počasí, dopravní servis,
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo
5-15%

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

LONDA, spol. s r. o . / Celoplošné
zpravodajské a
RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25 50

Maximální zaměření
na českou hudební
p r o d u k c i - 6 5 %,
rock, folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Rádio Proglas, s . r. o. Rodinné rádio
/ RÁDIO P R O G L A S

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové z pokrytých
skupiny, je kulturním, informačním,
regionu
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
hudba 4 2 , 9 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne
pod 6 %
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Informace
z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých mést

Duchovní pořady

Proqramv přijímatelné dobře:

ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

H E L L A X , spol. s r. o. Regionální hudebně
zpravodajská stanice
/HELAX

Dospělí posluchači
na jižní a východní
Moravě

12^5 let

rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

Brněnské vysílání nabízí mimořádné
Regionální vysílání
pestrou hudební nabídku, od populárních a v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
zlínském regionu
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných
hudba převážné
posledních 20 let, 10¬
40 % české a
slovenské produkce

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství
minimálně 3* denně, minimálně 3« týdně
regionální pořad (dopravní informace,
počasí) - periodicky se opakující
aktualizované bloky, zábavné vstupy
moderátoru, soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní
rubriky, informace ze společnosti

Původní regionální
publicistika
minimálně 3«
týdně

Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,

E V R O P A 2, spol. s r.
o. / Rádio Evropa 2 Morava
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Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
od 1995-současnost telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturnéinformační rubriky
odění v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to bez
rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 911/2013-613 ze dne 23. 5. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače
VALAŠSKÉ MEZIRICI ŠTĚPÁNOV 92,9 MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (29 826 obyvatel)

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Brno m ě s t o 2 96,4 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO IBUR, s.r.o. / RADIO RUBI
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
Rádio S t u d e n t , s.r.o. / Free Rádio
Datum udělení licence
27. 5. 2014 ( t ř e t í r o z h o d n u t í ve věci)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNI

Skřetova

/6,120 00 Praha 2

Tcl.r + 420 37i| 813 830 / Fax: t 420 274 810 885
www.rrtv.cz

RADIO IBUR

s.r.o.

Mohelnická 807/0
78391 Uničov

Rádio Student,

s.r.o.

Gorkého 970/45
60200 Brno

S p . zn./ldent.: 2011/802/zab
Č.j.: S T R / 2 8 4 3 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 11 - 2014 / poř.č.: 10

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 S b , o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 27. května 2014 toto
rozhodnutí:
I.
Rada u d ě l u j e společnosti RÁDIO IBUR s.r.o. IČ 28643704 se sídlem Mohelnická 807, Uničov, PSČ
783 9 1 , podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pra program
Rádio Rubi na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.

Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů)
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Brno město 2 96,4 MHz / 200 W a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah) vysílače Brno město 2 96,4 MHz / 200 W tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Brno město 2 96,4 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 16 37 37 / 49 12 55

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Hudební zpravodajsko-informační rozhlasová stanice.
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II.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Free Rádio
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz /
200 W, společnosti Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790, se sídlem Gorkého 970/45, Brno, PSČ: 602 00.
Odůvodněni:
Rada dne 4. října 2011 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů - dle souboru technických parametrů:
Brno město 2 96,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 37 37 / 49 12 55.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 15. prosince 2011 do 17:00 hod.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení (v abecedním pořadí):
AZ Media a.s., AZ Rádio s.r.o., HAMCO s.r.o., Intertrade Moravia s.r.o., MAX LOYD, s.r.o, NONSTOP
s.r.o., RÁDIO BONTON a . s , RÁDIO IBUR, s.r.o. Rádio Student, s.r.o., Routě Rádio s.r.o.
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 S b , o správních poplatcích.
V řízení předsedkyně Rady v souladu s § 16, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné
slyšení, které se konalo dne 2 1 . března 2012.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17, odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v
Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 S b , který Rada přijala jako svůj vnitřní
předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel
zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující.
Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu.
PostuD D o d l e těchto Dravidel ve svém souhrnu zabezrječuie dostatečnou Dřezkoumatelnost rozhodnutí
Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele

(0-1 b);
-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-
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mluvené slovo

-

-

-

7)

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
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rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
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vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17 odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 15. prosince 2011, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula
lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Rubi prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí účastníku
řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - RÁDIO IBUR s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 9 hlasy svých členů z 9 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RÁDIO IBUR s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudební
zpravodajsko-informační rozhlasová stanice" s názvem program Rádio Rubi. Jedná se o rádio zaměřené
na zpravodajství a servisní informace, melodickou hudbu a zábavu.
V prvé řadě Rada hodnotila naplnění zákonných kritérií vztahujících se k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 S b , tedy ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání.
V tomto zákonném kritériu Rada shledala naplnění všech dílčích kritérií a přidělila žadateli plný počet
devíti bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je fungující společností
provozující již rozhlasové vysílání z jiných kmitočtů. Žadatel je připraven financovat vysílání žňového
kmitočtu z prodeje reklamního času, dalších obchodní činností a z vlastních zdrojů, jak vyplývá z
předložených bankovních referencí, proto byl v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání
hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena
pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo, že
by vůči žadateli či jeho vlastníkovi bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. S
ohledem na skutečné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení v posledních dvaceti letech
a na předložené bankovní reference dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v
této oblasti jsou věrohodné, účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z
nového vysílače a je tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v

Účastník řízení je na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady
dostatečně organizačně připraven. Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se k organizační
připravenosti byl účastník řízení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení má zkušenosti
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s provozováním rozhlasového vysílání, od roku 2002 provozuje vysílání programu Rádio Rubi. Ředitel
rádia a jediný statutární orgán účastníka řízení, Josef Hejl, se dlouhodobě pohybuje v oblasti provozování
rozhlasového vysílání, konkrétně od roku 1991, kdy obdržel na Ministerstvu kultury zkušební licenci
k rozhlasovému vysílání. V žádosti o licenci je obsažena organizační struktura manažerského týmu
účastníka řízení a dlouhodobým provozováním vysílání programu Rádio Rubi z jiných kmitočtů lze
považovat za osvědčenou též zkušenost manažerského týmu žadatele. Např. ředitel programu Marek
Berger, pracuje od roku 1993 ve vysílání Radia Rubi nebo redaktorka Eva Studená, která se v oblasti
rozhlasového vysílání pohybuje od roku 2 0 0 1 . Získávání místních informací má účastník řízení dle
projektu zajištěno z ČTK nebo Městského úřad Brno, přičemž žadatel též plánuje v Brně zaměstnat
exkluzivního zpravodaje. Spolupráce s Městským úřadem Brno - sever a z obcí Slovákov v Brně byla
účastníkem řízení doložena.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z
technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Co se týče synchronního vysílání, Rada
v tomto dílčím kritériu přistoupila k přidělení jednoho bodu, a to na základě sdělení Českého
telekomunikačního úřadu č.j 4474/2011 ze dne 25. května 2011. Dle tohoto sdělení Český
telekomunikační úřad stanovil menší omezení v případě, kdy bude prostřednictvím tohoto kmitočtu šířen
steinv Droaram iako na kmitočtu Vvškov 96 4 MHz než v Dříoadě kdv bv bvl šířen oroaram iinv
Konkrétně toto omezení znamená, že v případě', kdy bude na kmitočtu Brno 69,4 MHz šířen stejný
oroaram iako na kmitočtu Vvškov 96 4 MHz bude moc sianál ořiiímat o Dřibližně 10 tisíc více obvvatel
než kdvbv bvl šířen Droaram iinv Vzhledem ke skutečnosti že Rada ie Dovinna dohlížet na efektivní
wužívání kmitočtového soektra rozhodla Rada o ořidělení iednoho bodu za naolnění kritéria
svnchronního wsílání žadateli RÁDIO IBUR s r o
neboť ie takovv oostuo dle názoru Radv olně
v souladu s uvedenou zásadou efektivity využívání kmitočtového spektra, coby vzácného statku
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b , žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je fyzická osoba Josef Hejl. Dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době
podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost převodů podílů ve společnosti a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, když vlastnická struktura
žadatele má jediného společníka, fyzickou osobu Josefa Hejla. Vzhledem k t o m u lze veškeré změny ve
struktuře společnosti snadno sledovat v českých veřejných zdrojích.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele je rovněž splněno. V roce 2011
došlo k převedení licence č.j. Ru/114/01/1414 ze dne 22. května 2001 na právnickou osobu RÁDIO
IBUR, s.r.o. , IČO: 28643704, a to vzhledem k tomu, že fyzická osoba (Josef Hejl), která byla
provozovatelem vysílání s licencí, požádala, aby licence která jí byla udělena, byla převedena na
právnickou osobu, v níž má fyzická osoba (Josef Hejl) 100% majetkovou účast.
Rada proto při hodnocení této skutečnosti významné pro rozhodnutí (§17 odstavec 1, písm. b) zákona č.
231/2001 Sb.) neměla důvod hodnotit jinak, než že tato zákonná skutečnost je u tohoto účastníka řízení
naplněna.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
S b , toto základní kritérium Rada ohodnotila šesti body a tedy jako částečně splněné
Při hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby
žadatele o licenci:
Program je zaměřen na zpravodajské a servisní informace, pohodovou hudbu a zábavu.
Rádio Rubi nabídne:
standardní - zprávy, události, počasí, dopravu
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-

sezónní - letní servis (dovolené, ceny PHM, pojištění atp.) zimní servis (sněhové info, dopravní
rady, kalamity)
aktuální - právě se stalo - okamžité informace, aktuální zpravodajství zaměřené na celostátní
událostia zahraničí, včetně sportovních přehledů
informace z Městského Úřadu Brno, policie, informace z dopravy (vlastní Zelená linka)
od exkluzivního zpravodaje denně zpracované zvukové nahrávky ze všech podstatných akcí v
Brně

Rádio Rubi je autorem všech pořadů, vstupů, znělek, sloganů a magazínu, které vysílá. Stanice
nepřebírá žádný program od jiného provozovatele. Významný přínos programové skladby navrhované
účastníkem řízení k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na předmětném
území spatřuje Rada zejména v autorských pořadech. Posluchači v Brně se od prvního olomouckého
rádia v Brně dozví mnoho novinek o životě na střední Moravě. Jsou to např.:
kulturní život v obou krajích - rozdíly v tradicích, srovnání typů akcí
hanáčtina vs. hantec - jaké jsou rozdíly
ekonomika - srovnání cen PHM, nájmů, jízdného atd.
sport - srovnání výkonnosti týmů a jejich vzájemná rivalita
politika - srovnání klíčových rozhodnutí na radnicích
historie - srovnání klíčových historických událostí
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova, přičemž bod přidělila pouze za naplnění
dílčího kritéria podílu autorsky vyrobených pořadů. Podíl mluveného slova ve vysílání vychází ze
stávající licence, tedy 10% až 15 % bez reklamního vysílání. Žadatel klade velký důraz na kvalitu
mluveného slova. Několikrát ročně školí moderátory profesionálními odborníky na rétoriku a artikulaci.
Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání však nedosahuje střední hodnotu podílu
mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod. Podíl
autorsky vyrobených pořadů stanovil žadatel 100% a vychází tak ze stávající licence. Je autorem všech
pořadů, vstupů, znělek, sloganů a magazínů, které vysílá. Rádio Rubi pravidelně připravuje pro své
vysílání veškeré obsahové prvky, a to s několikadenním či týdenním předstihem. Dlouhodobě pak vytváří
promo i programový plán vysílání. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů nelze na daném
území stanovit z toho důvodu bvl účastník řízení ohodnocen iedním bodem steině iako druhý žadatel
Podíl zpravodajských a servisních informací byl stanoven v každou celou hodinu v rozsahu cca 2 až 3
minuty, a to v čase od 6. do 18. hodiny. Závažné servisní informace či zprávy mimořádného významu
Rádio Rubi z a ř a z u i e do w s í l á n í ihned Ve v z t a h u k D o k r v t é m u ú z e m í v š a k takto n a v r ž e n ý Dodíl
zpravodajských a servisních informací nedosahuje středa
p ro Q T3 m u.
Maximálním počtem bodů Rada ohodnotila lokalizaci programu Rádia Rubi, neboť dílčí kritéria nově
vyráběného programu, orientace na region a orientace na užší lokalitu účastník řízení splnil. Program
Rádia Rubi je zcela originální, nepřebíraný od žádného provozovatele vysílání. Jak již bylo uvedeno, je
Rádio Rubi je autorem všech pořadů, vstupů, znělek, sloganů a magazínu, které vysílá. Stanice též
nepřebírá žádný program od jiného provozovatele. Rádio Rubi nyní vysílá především v Olomouckém
kraji, avšak s přesahy do krajů sousedících. Na oblast města Brna se tak částečně orientuje již nyní. Se
spuštěním nového vysílače budou do vysílání ihned aktuálně zařazovány veškeré servisní informace z
nové oblasti. Ve zpravodajství budou aktivně propojovány regionální témata a kauzy.
V dílčích kritériích vztahujících se k hudebního formátu nebyly žadateli přiděleny žádné body, neboť na
území pokrytém signálem vysílače Brno 96,4 MHz již vysílají více jak 3 programy, (viz příloha č. 2),
jejichž formát lze označit jako obdobný formátu programu žadatele. Rádio Rubi hraje popové,
poprockové, popdance a dance hity pro svoji cílovou skupinu. Podporuje aktivně další progresivní styly,
jako jsou Eurodance, Italodance, Hard Dance, Jumpstyle, Energy pop, Urban, Rn'B, Melody Rock, Soft
Rock, Vocal Dance, Drum and Base a mnoho dalších. Hudební formát Rádia Rubi lze tedy globálně
definovat jako E.A.H. - ENERGY ACTIVE HIT (s prvky C.H.R., HOT AC. Atp.). Přínosem pro posluchače
má být pečlivá volba žánrů a jednotlivých skladeb, kdy ve vysílání nejsou dané songy opakovány (např. v
rámci hodiny nebo i dne). Rada však porovnáním hudebních žánrů na již pokrytém zjistila, že uvedené
žánry jsou zde zastoupeny a žánrová nabídka žadatele tak nesplňuje požadavky manuálu Rady.
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V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen dvěma body ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je vymezena primárně na posluchače 2 0 - 4 0 let,
sekundárně pak 1 5 - 5 9 let. Takto vymezená cílová skupina není na pokrytém plně saturována a Rada
přistoupila k přidělení jednoho bodu. Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu
obvyklá, jednotlivé programové prvky dle názoru Rady s touto cílovou skupinou korespondují a celou ji
průřezově pokrývají.
Kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 1 7 odst. 1 písm. e)
zákona č. 2 3 1 / 2 0 0 1 Sb., Rada hodnotila pěti body a proto považuje toto zákonné kritérium u vítězného
účastníka řízení za splněné. Dvěma body bylo ohodnoceno dílčí kritérium vlastních autorských pořadů
žadatele, neboť Rádio Rubi vytváří svůj vlastní originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské
pořady v rozsahu 1 0 0 % . Jedná se například o pořad Automagazín - vše ze světa aut, Cinema Box domácí i zahraniční filmové premiéry, Kalendárium - denní pohled do našeho i světového kalendáře,
Extra - magazín ze showbusinessu, o slavných i o nových technologiích, Lifestyle - magazín pro ženy (a
někdy i muže), Internet - co je nového na síti, Factory TOP 4 0 - exkluzivní hitparáda, Tipy kam vyrazit denně nový přehled o akcích na Moravě, Hudebniny - denně nový pořad o hudbě.' Dvěma body bylo
ohodnoceno také dílčí kritérium oodDorv začínajících umělců a ieií lokalizace na reaion Vítězných
uchazeč aktivně podporuje začínající umělce, pomáhá v jejich růstu Rádio Rubi si několikrát měsíčně do
svého stud i s z v 6 ns živé rozhovory interprety a osobnosti z regionu a touto formou je aktivně podporuje,
ořičemž d o vvsílání zahrnuie také D o z v á n k v na iednotlivé akce Žadatel d o l o ž i l D ř e d i e d n a n o u S D O I U D r á č i s
hudebními vydavatelstvími EMI Czech Renublic s r o
Universal Music Czech Reoublic
sro
Chamoionshio Music s r o
BrainZone s r o Jedním b o d e m ocenila Rada naolnění dílčího'kritéria
podpory kulturníchTakcí. Žadatel uvádí', že Rádio Rubi v rámci servisních informací zcela zdarma
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Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kulturních, národnostních, etnických a jiných menšin v
České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 S b . Rada vzala v
úvahu zejména úmysl vítězného žadatele zaměřit se převážně na menšinu romskou a německou, ale i
ostatní menšiny. Za dílčí kritérium identifikace menšiny tak byl přidělen jeden bod, neboť žadatel dle
názoru Rady opomněl identifikovat i jiné menšiny, které se na daném území nacházejí. Způsob podpory
však Rada ocenila dvěma body. Rádio Rubi se zavázalo bezplatně odvysílat servisní informace
k jakékoliv charitativní či kulturně-společenské akci, která pomůže k začlenění menšin do společnosti.
Dále bude podpora realizována i zařazováním některých specifických písní do playlistu. Tyto skutečnosti
b y l y Radě doloženy prostřednictvím předjednané spolupráce se Společenstvím Romů na Moravě a
Brněnským sdružením občanů německé národnosti v ČR. Rada tak považuje toto zákonné kritérium u
vítězného účastníka řízení za splněné.

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení Rádio Student, s . r . o , který požádal o udělení licence k provozování vysílání
„zpravodajské a publicistické stanice s podílem domácí i zahraniční hudební tvorby se zaměřením na
problematiku věkové posluchačské skupiny 1 5 - 2 6 let bez převzatých programů od jiných provozovatelů
vysílání pod názvem programu Free Rádio.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání programu Free Rádio z jiných kmitočtů. Rada nemá ve vztahu k jeho dosavadnímu podnikání v
této oblasti negativních poznatků a přidělila tomuto žadateli za naplnění kritéria ekonomické, organizační
a technické připravenosti sedm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zahájení a zajištění vysílání, žadatel je připraven
financovat zahájení vysílání z nového kmitočtu z vlastních zdrojů, které má k tomu účelu vyčleněny na
termínovaném účtu u banky, což bylo doloženo potvrzením. Samotné provozování vysílání plánuje
žadatel financovat příjmy z prodeje reklamního času, což lze s ohledem na dlouhodobou existenci
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žadatele považovat za reálné. Proto byl v dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním
bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním
bodem, neboť žadatel existuje již více než 10 let, je tedy životaschopný a Radě není z úřední činnosti
známo, že by vůči němu či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních
závazků. Výše finančních prostředků byla žadatelem doložena bankovní referencí. Účastník řízení je tak
podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v
zákonném termínu.
Organizační připravenost účastníka řízení na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném
termínu) je podle názoru Rady dostatečná. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového
vysílání, od roku 2004 je provozovatelem soukromé rozhlasové stanice s názvem Free Rádio. Statutární
orgán účastníka řízení, Štěpán Plachý, se v oblasti profesionálního rozhlasového vysílání pohybuje 8 let.
Stejně tak manažerský tým účastníka řízení lze považovat za zkušený, programový ředitel a hudební
dramaturg, pan Martin Kaminský, se v rádiové branži pohybuje od svých 16 let, obdobně další pracovníci
mají zkušenosti s ohledem na dlouhodobé provozování rozhlasového vysílání tímto provozovatelem.
Jedná se o Petru Papančevovou, Lubomíra Kundratu, Jana Balouška či Romana Koloděje. Za každé ze
shora uvedených dílčí kritérií bylo žadateli přiděleno po jednom bodu. Za naplnění dílčího kritéria
organizačního řešení získávání místních informací však žadateli přidělen bod nebyl, neboť v žádosti
žadatel Douze uvedl že místní informace budou získávánv od Dosluchačů zmíněna ie i sociální sít
Facebook což Rada neshledala iako dostatečné zeiména s ohledem na nutnost dalšího zoracování
takových informací.
'
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak v základním kritériu technické
připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je z technického hlediska dle názoru Rady
připraven k včasnému zahájení vysílání, nedosáhl však plný počet bodů jako vítězný žadatel, jelikož dílčí
kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nulou bodů, a to z toho důvodu, že Rada nedisponuje
žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání programu
tohoto žadatele.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b , žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je fyzická osoba - Ing. Michal Plachý. V dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků
v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen jedním bodem, neboť jediným společníkem
žadatele je fyzická osoba zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. Stejně tak jsou dány
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto i toto základní dílčí kritérium bylo u žadatele
hodnoceno jedním bodem. Vlastnická struktura žadatele je jednoduchá a otevřená. Společnosti s
ručením omezeným maií společníky zapsány v obchodním reistříku přičemž současná vlastnická
struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném českém obchodním
rejstříku, budou pod kontrolou Rady a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. Z hlediska dalšího
dílčího kritéria stabilitv vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze uvést že vlastnické vztahv u
žadatele jsou v dostačující míře stabilní. Rada přidělila za naplnění kritéria transparentnosti vlastnických
vztahů dva body
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. Toto kritériu bylo celkově ohodnoceno sedmi body.
Jedním z kritérií je rozsah a obsah mluveného slova, který žadatel stanovil v rozmezí 6 - 12 % v
pracovní dny a 5 - 10 % o víkendech a ve dnech pracovního klidu. Obsah pak vymezil jako selfpromotion
prvků vysílání, které je důležité pro posluchače z hlediska snadnější orientace v náročnějším
programovém schématu. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání nedosahuje
střední hodnoty podílu mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila
žádný bod. Podíl autorsky vyrobených pořadů uvedl žadatel minimálně 30 % mluveného slova. Jak již
bylo uvedeno v hodnocení tohoto dílčího kritéria u vítězného uchazeče, střední hodnotu podílu autorsky
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vyrobených pořadů nelze na daném území stanovit a žadatel byl ohodnocen jedním bodem, stejně jako
druhý žadatel. Podíl zpravodajských a servisních informací byl žadatelem stanoven minimální hodnotou 1
% z celkového vysílacího času. Četnost zpravodajských a servisních informací bude v čase mezi 7. a 17.
hodinou minimálně jednou v hodině. Žadatel uvádí, že se jedná o nejnižší hodnotu, která bude velmi
pravděpodobně v průběhu vysílání překračována. Ve vztahu k pokrytému území podíl zpravodajských a
servisních informací nedosahuje střední hodnoty zpravodajských a servisních informací ostatních
zachytitelných programů.
Třemi body byl žadatel hodnocen v rámci základního dílčího kritéria lokalizace programu. Program Free
Radia je zcela originální, vyráběný ve vlastních studiích a kvalitativně rovnocenný regionálním rádiím pro
mladé posluchače. Orientaci na region žadatel naplňuje zejména prostřednictvím mluveného slova, a to v
jednotlivých blocích, které jsou profilovány v závislosti na biorytmu posluchače. U dílčího kritéria
orientace na užší lokalitu žadatel uvádí současné zaměření, tedy město Brno a okolí.
Pokud jde o hudební formát žadatele, je dle předloženého projektu charakterizován jako CHR, se
zaměřením na cílovou věkovou skupinu 15-26 let. Hudební formát CHR (Contemporary Hits Radio založený na aktuálních hitparádových hitech) je v projektu žadatele zaměřen především na muziku stylu
Eurodance s vysokým podílem skandinávské a pobaltské taneční hudby, značný podíl tvoří také hudba z
východoevropského regionu, dále obsahuje tvorbu středoevropského regionu, standardní rádiové hity ze
západní Evropy a USA, v kombinaci s etnoprvky a menšinovými hudebními žánry. Ačkoliv žánrová
nabídka žadatele není na pokrytém území zcela neobvyklá, splňuje parametry Manuálu. Nadto na
pokrytém území vysílají méně než dva programy, jejichž formát lze dle názoru Rady označit na formát
obdobný s formátem žadatele. Z toho důvodu byl žadatel v tomto dílčím kritériu hodnocen dvěma body.
Z hlediska cílové skupiny byl žadateli přidělen jeden bod v dílčím kritériu programové prvky ve vazbě na
cílovou skupinu. Ve vysílání se žadatel nevyhýbá choulostivým tématům, která jsou atraktivní pro mladou
cílovou skupinu posluchačů. Programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé
programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu. Kritérium rozpětí s ohledem na
programovou nabídku bylo ohodnoceno nulou bodů. Navrhovaná cílová skupina ( 1 5 - 2 6 let) je již
dostatečně saturována stávající nabídkou programů na daném území.
V základním kritériu přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby dle § 17 odst. 1 písm. e) byl žadatel
ohodnocen čtyřmi body, z toho důvodu Rada považuje toto zákonné kritérium účastníka řízení za
splněné. Vlastní autorské pořady tvoří přibližně jednu třetinu mluveného slova. Konkrétní autorské pořady
jsou především hudebního charakteru, jedná se např. Premiéra dne" - nejčerstvější hudební novinka
doplněná o fundovaný komentář hudebního experta Martina Kaminského, hitparádový pořad „Italodance
Chart" - nejširší dvouhodinová přehlídka italomuziky, hudební pořad „Mix by Mekki Martin" - mix
největších dubových hitů současnosti a několik dalších podobných pořadů. Rada toto dílčí kritérium
ocenila jedním bodem. Další dílčí kritérium, podpora začínajících umělců a její lokalizace na region byla
také ohodnocena jedním bodem. Žadatel propaguje aktuální hudbu ve formě vysílání skladeb
začínajících interpretů, ale také ve formě podpory jejich vystoupení na regionální úrovni. Tato podpora
bvla doložena orostřednictvím orohlášení domácích začínajících interoretů i hudebních wdavatelství
Ooroti vítěznému žadateli však nebvlo toto dílčí kritérium dle názoru naolněno tak komolexně a kvalitně'
což se odrazilo v nižším bodovém přídělu. Žadatel dále doložil prohlášení organizátorů kulturních;
kulturně-vzdělávarích a záhavnírh akcí o nodnořp které S P iim 7 P «;tranv žadatele dostává íRrněnskv
maiáles divadlo Bolka oolívkv a dalšh a Rada onstouoila k ořidálení olného oočtu dvou bodů z a naolnání
dílčího kriteria podpory kulturních akcí
**
V posledním základním hodnoceném kritériu, přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), byl ohodnocen čtyřmi body. Free
Rádio zajišťuje ve svém vysílání rozvoj kultury národnostních, etnických a jiných menšin v regionu, který
již svým vysíláním pokrývá. Reflektuje silné národnostní menšiny (romskou, slovenskou, arménskou,
ukrajinskou) zvýšením podílu hudby s prvky romského folklóru, slovenskými písněmi či arménskými a
ukrajinskými skupinami. Žadatel doložil potvrzení o spolupráci různými občanskými sdruženími
(arménská menšina v Brně, IQ Roma Servis, o.s. a další) Žadatel bude také věnovat pozornost lidem
handicapovaným. Přestože dle názoru Rady není možné lidi s handicapem považovat za menšinu v
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pravém smyslu, Rada celkově shledala kritérium podpory velmi kvalitně navržené a zpracované a
shledala jej jako zcela splněné.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají zejména v nejvyšší míře a kvalitě
naplnění zákonného kritéria dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č . 231/2001 S b , kde byl
hodnocen plným počtem bodů devíti bodů, k čemuž přispěla možnost synchronního vysílání s vysílačem
Vyškov 96,4 MHz. Rada zde vzala v úvahu vyjádření ČTÚ (č.j 4474/2011 ze dne 25. května 2011).
Ačkoliv se může jevit toto kritérium jako diskriminační z pohledu žadatele neúspěšného, Rada nemohla
než vyjádření ČTÚ promítnout do bodového hodnocení, neboť je takový bodový příděl zcela v souladu se
shora uvedenou zásadou efektivního využívání kmitočtového spektra. Je pochopitelné, že v situaci, kdy
stávající provozovatel plánuje rozšířit signál svého programu, koordinuje stejné kmitočty, na jakých již
svůj program šíří, čímž je z pohledu posluchače omezena nutnost přelaďování radiového přijímače při
pohybu mezi dvěma vysílači. Rada také shledala kvalitnější naplnění kritéria organizačního řešení
získávání místních informací u žadatele RÁDIO IBUR,s.r.o, neboť ten doložil spolupráci s městským
úřadem což Rada z hlediska získávání informací oovažovala velmi důležité Ačkoliv neúsoěšnv žadatel
doložil spolupráci s krajským ředitelstvím Jihomoravského kraje hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje či úřadem práce Brno-město je Rada toho názoru že navázání kontaktů právě
s n r n á n v v p ř p i n é « i n r á w ip k l í ř n v é nro 7 k k á v á n í n v p ř p n v r h 7nráv v r o m o ž n á npikratším ř a d o v é m
intervalu. Neúspěšný Žadatel dále deklaroval možnost získávání místních informací prostřednictvím
sociálních sítiI neuvedl však jak bude dále s informacemi redakčně nakládáno aby byla zajištěna jejich
nhiektiwita
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Dalším důvodem byla vyšší míra naplnění zákonného kritéria uvedeného v ustanovení § 17 odst. 1
p í s m . e) zákona č. 231/2001 Sb., kde účastník řízení v projektu prezentuje svou původní tvorbu i s
referenčními ukázkami, podrobně představuje podporu začínajících umělců a kulturních akcí a takto
deklarovanou podporu dokládá prostřednictvím celé řady předjednaných spolupráci. V dílčím kritériu
autorských pořadů Rada vítěznému žadateli přidělila o bod více z toho důvodu, že tento uvádí více
autorských pořadů než žadatel neúspěšný. V dílčím kritériu podpory začínajících umělců se Rada také
přiklonila k plnému přídělu dvou bodů u vítězného uchazeče. Ačkoliv oba žadatelé o licenci doložili celou
řadu předjednaných spoluprací, žadatel RÁDIO IBUR, s.r.o. oproti žadateli neúspěšnému, pojal celé
kritérium dle názoru Rady komplexněji, neboť v rámci podpory bude skladby začínajících interpretů
jednak zařazovat do vysílání, dále bude vysílat pozvánky na jejich vystoupení a v neposlední řadě také
zvát tyto interprety přímo do svého studia. Neúspěšný žadatel uvedl, že začínající umělce bude zařazovat
do olavlistu svého oroaramu a oouze obecně zmínil ieiich Dodooru na reaionální úrovni Vítěznv uchazeč
tak zaostal oouze v naolnění dílčího kritéria oodoorv kulturních akcí což vvsledek hodnocení celého
kritéria původní tvorby nezvrátilo.
'
Ačkoliv v celkovém hodnocení zákonných kritérií (splnil/částečně splnil/nesplnil) byli oba uchazeči o
licenci hodnoceni shodně, v konečném bodovém součtu byl jako vítěz vyhodnocen žadatel RÁDIO IBUR,
s.r.o.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu.
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Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 S b , nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 27.5.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 31.10.2012, Příloha č. 1 - Licenční podmínky), Dokument (přehled,
28.2.2012, Příloha č. 2 - Zachytitelnost programů - Brno 96,4 MHz), Dokument (mapa,
31.10.2012, Příloha č. 3 - mapa předpokládaného územního rozsahu - Brno 96,4 MHz)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.08.22 14:46:57 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO IBUR s.r.o.

Označení (název) programu:

Radio Rubí

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Obsah:
I.

Základní programová specifikace

II.

Další programové podmínky
1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§21 odst. 3)

2) Jednotlivé programové podmínky
I.

Základní programová specifikace
Hudební zpravodajsko-informační rozhlasová stanice

II. Další programové podmínky
1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§21 odst. 3)
-

Zpravodajské a servisní informace zaměřené na standardní, sezónní a aktuální informace

-

Autorské pořady - novinky ze střední Moravy

-

Podpora a propagace regionální tvorby

-

Hudební formát: E.A.H. - ENERGY ACTIVE HIT (s prvky C.H.R., HOT AC. Atp.)

2)
Jednotlivé programové podmínky
-

Cílová skupina 20 - 4 0 let, sekundárně 15 - 59 let

-

Podíl mluveného slova 10 -15 % bez reklamního vysílání

-

Zpravodajské a servisní informace - každou celou hodinu v rozsahu cca 2 až 3 minut od 6 do
18 hodiny

-
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Podíl autorsky vyrobených pořadů 100 %

Přehled rozhlasových programů zachytitelných v Brně 96,4 MHz
programy přijímatelné velmi dobře
Rádio

Programová

Cílová s k u p i n a

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (08:00-11:00 a 13:00¬
16:00) a anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a
16:00-24:00) jazyce, jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované
menšinám

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice
a o počasí; autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniku a dalších
osobností; publicistické příspěvky
specializované pořady věnované ekonomice,
kultuře, sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu, národnostním
menšinám

s k l a d b a vysílání
B B C Radiocom (Praha)
s.r.o./ B B C World
Service

Zpravodajskopublicistická stanice

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskoposluchači, preferující
publicistická celoplošná seriózní informace
stanice

C R o 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové
Poměr hudby a mluveného
skupiny, z nejruznějších slova 50:50
koutu země

Český r o z h l a s /

Kulturní stanice
(syntéza všech druhu
kultury a umění)

Nejruznější věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

ČRo 3 Vltava

Český r o z h l a s /
ČRo6(AM)

ČRo Brno
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Sest hodin komentáru,
analýz, diskusí a jiných
zajímavých pořadu.

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
05:00-20:00 hod.(po
pa): 06:00-18:00
(so+ne)

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokument coby výpověď o
naší době, rubriky Host do domu, Čas ke snění,
Černobílá mozaika, Radioautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to vidí...

Přebírá pořady
regionálních studií

Klasická i jazzová hudba, ale Programové schéma je ve všední dny stejné i přenosy z rockových klubu, ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudbv. Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čaiovnapořad pro novou generaci kultur, posluchačů,
večer Opera - včetně přenosu

Romano Drom aneb
Cesty Romu - pořad
se zabývá osudy
Romů a jejich životní
kulturou

Celoplošná analyticko-publicistická stanice,
zaměřená nejen na komentování politických
událostí, ale zejména na přibližování vzniku,
vývoje a života občanské společnosti České
republiky a evropských zemí, porady zaměřené
na kulturu, ekonomiku, historické události,

Dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou
hudební nabídku, od populárních a folklórních
písní až po vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

Zabývá se
problematikou
národnostních
menšin. Věnuje se
tématům, která jsou
vámi i námi
diskutována.
Regionální vysílání v
Jihomoravském a
Zlínském regionu

Rádio Student, s.r.o. /
F R E E radio

zpravodajská a
publicistická stanice

15-26 let

česká i zahraniční hudba,
zpravodajství, informace, písničky, poradenská
podíl mluveného slova 1 2 % služba, soutěže reportáže pozvánky, hitparáda,
o pracovním dnu a 10 % o
studentská hudba,
víkendu

Frekvence 1 , a . s . /
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné
rádio zábavy a
informací

Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2 9 ¬
49 let

60.-80. léta + novinky, 4 0 %
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

Informační diskusní kluby, publicistické pořady
(Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních a
sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

programy o
menšinách
připravované
menšinami

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Magie

nezávislá rozhlasová
stanice rodinného typu

RADIO STATION BRNO, hudební regionální
spol. s r.o. / K I S S HÁDY stanice středního
proudu

p. 20-45 let

zejména populární
hudba+některé menšinové
žánry (country, folk, oldies,
nezávislá scéna)

Zpravodajství (svět, domov, region, sport,
doprava a počasí), publicistika, kultura, hudební
a specializované pořady
podíl
mluveného slova 12-15%, podíl zpravodajství
15% mluveného slova

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov
nad Kněžnou,
Trutnov a Hradec
Králové)

16-29 let s přesahem 39 nejnovéjší hity doplněné o
let
klasické hity 90. let, 15%
mluvené slovo

dynamický program plný trendových pořadů,
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom, upíří
rej, s Kissem na cestách

Aktuální informace o hudební složkou
společenském a
oslovuje menšiny
kulturním dění
obyvatelstva podle
věku

Podíl mluveného slova min. 10%, informační a
zpravodajský servis, počasí, doprava,
očekávané události, sport, hudební publicistika,
zábava

B R O A D C A S T MEDIA
s.r.o. / Radio Beat

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

J U K E BOX, spol. s r.o. /
RADIO Č A S - F M

„Oldies-country rock"
hudební formát se
stručným
zpravodajstvím

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country & Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
western
informace, smogové zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností, ČAS kontakt, ČAS
na devátou, Country v Čechách a na Moravě,
Rockové a country balady, hudební výročí dne,
hitparády...
Posílený prvek country a folk Povoleno odpojování - vysílací okruhy Ostrava,
pro RÁDIO ČAS - FM jižní
Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro
MoravA
okruh jižní Morava změna LP upřesnění
hudebního formátu
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Stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

E V R O P A 2, spol. s r.o. /
Rádio Evropa 2 Morava

Hudební rádio

p. 12-30 let

5 0 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
Kulturně-informační
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční rubriky o dění
zaměřeno na cílovou
hudba), Hitparáda Evropy 2
v regionu,
skupinu, angloamerická
zpravodajství,
produkce, 10% domácí
počasí, sport,
tvorby
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Star Promotion, s.r.o. /
Rádio Hey Brno

městské rádio v Brně s
mužským akcentem a
folkrockovým a
rockovým projevem

26-35 let

Hudba 70.-90. let s přeashy
na obě stranyzejména
folkrocková a rocková
muzika, akcent na původní
tvorbu, hudební složka tvoří
80-90% programu

zpravodajství, informační servis, předpověď
lokální zpravodajský
počasí, dopravní a kulturní servis, publicistika,
a informační servis
zprávy z Evropy a Euroregionu, sport, auto¬
moto, hobby, práce, zábava,
min. 7,5% mluveného slova bez reklamy v prime
time

LONDA, spol. s r.o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

p. 30-45 let

Maximální zaměření na
českou hudební produkci 65%, rock, folk, pop

Podíl mluveného slova - 3 2 % , z toho 2 2 %
zpráv a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 2x v hodině + servisní informace, aktuální téma
dne, kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve společnosti

80. léta-současnost - pop,
folk a taneční hudba,
hudební formát hot AC
s regionálními vybočeními
(folk)

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
Důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty,
informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a domácnosti, podíl
mluveného slova 12%

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
mést

s. 25-50 let
Rádio Pálavá s.r.o. /
Rádio Jih

Regionální hudebnězábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

p. 20-29

s. 16-50
NONSTOP s . r . o . / R Á D I O hudebně-zábavná
regionální rozhlasová
KROKODÝL
stanice

15-45 let, primárně 20¬
29 let

Pop, rock, současná taneční Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
hudba, širší hudební záběr o ekonomika, sport
víkendu

Informační servis
pro jihomoravský
region

P S KŘIDLA, s . r . o . /
Rádio P E T R O V

hudební regionální
stanice

cílová skupina 30-39

retro formát (1975-1985),
3 0 % folk a country, 10%
mluveného slova, slovenská
hudba, brněnská hudební
scéna

Aktuální informace, pravidelné zpravodajství,
počasí, publicistika, strip talk show

80% zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu

Rádio Proglas, s.r.o. /
RÁDIO P R O G L A S

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
pod 16% z hudební
produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, Denně zprávy
pestrá nabídka pro všechny věkové skupinyje
z pokrytých regionu
kulturním, informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným médiem.
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Duchovní pořady

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6% z hudební
produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní hudba
14,9%
Populární a výplňová hudba
42,9%

- Nevysílá reklamy
- Podíl mluveného slova neklesne pod 35%
- Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod
6%

ULTRAVOXs.r.o./Radio
Ethno "

Hudební stanice
specializovaná na
etnickou hudbu a world
music, zpravodajství a
informační servis
s akcentem na
multietnické soužití
v hlavním městě

Posluchači definovaní
zájmem o kvalitní
specifickou hudební
produkci a obecné
kulturní souvislosti;

Etnická hudba a word music Podíl mluveného slova 10%, pevné
a spřízněné žánry (crossover zpravodajské vstupy, specifické programové
apod.)
zdroje (archivy, historické dokumenty),
specializované profilové pořady, autorské pořady

Vysíláním uspokojuje
posluchače z ciziny

15+

Programy přijímatelné <:ástečně
Rádio

Programová

s k l a d b a vysílání
Route Radio s.r.o./Rádio Specializované
dopravní rádio se
Dálnice
specifickým průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným všeobecným
zpravodajstvím
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Cílová s k u p i n a

Hudební formát

P r o g r a m o v é prvky

18 plus

hudba od 60. let až po
Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a
současnost • lehčí rock, pop, stručné všeobecné zpravodajství; specializované
country
pořady a kampaně zaměřené na prevenci
v oblasti dopravy, sociální marketing; stručné
zpravodajství i ve třech světových jazycích
(anglický, německý a francouzský); minimálně 4
dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy od 6 do 18
hodin ve všední dny; podíl mluveného slova
minimálně 7% od 6 do 18 hodin ve všední dny;
všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od
6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby, minimálně 50
% evropské tvorby

Místní info

Menšiny

Dopravní
zpravodajství
zaměřené na
Vysočinu

Dopravní
zpravodajství pro
cizince (menšiny)

Diagramy využití rádiového kmitočtu B R N O M Ě S T O 2 96,4 M H z podle
z á k o n a 127/2005 o elektronických k o m u n i k a c í c h .
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§ 112 odst. 4

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Bruntál 88,9 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
JUKE BOX, spol. s r.o. / Radlo Čas Rock
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
22. 7. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁN I

Skřetova W

6,12000 P"ha

Tel.: -> 420 274 8

1 3

830

2

/ Fax: + ÍJ2O 274 810

885

www.rrtv.cz

JUKE

BOX, spol. s r .0.

Karla Svobody
130/95
72527 Ostrava

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 9 6 8 / z a b
Č.j.: zab/2921/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 14 - 2 0 1 4 / p o ř . č . : 14

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 S b , o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 2 3 1 / 2 0 0 1 Sb."), vydala dne 2 2 . července 2 0 1 4 toto

ROZHODNUTI

Rada uděluje společností JUKE BOX, spol. s r.o, IČ: 25396676, se sídlem K. Svobody 130, 725 27
Ostrava-Plesná, licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 1 0 0 W pro program Rádio Čas Rock na dobu 8 let.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu programové podmínky, příloha č. 2 přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Bruntál 88,9 MHz / 100 W a příloha č. 3 předpokládaný
územní rozsah vysílače Bruntál 88,9 MHz / 1 0 0 W tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Bruntál 88,9 M H z / 1 0 0 W
souřadnice WGS 1 7 2 8 50 / 49 59 4 1

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
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Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím.

Odůvodnění:

Rada dne 3. prosince 2013 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů - dle souboru technických parametrů:
Bruntál 88,9 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 17 28 50 / 49 59 4 1 .
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 15. ledna 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu jeden účastník řízení, a to JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se
sídlem K. Svobody 130, 725 27 Ostrava-Plesná.
Jediný účastník zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 29. dubna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejího pozdějšího doplnění a údajů o účastníku
Rada dospěla k závěru, že účastník uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v
licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení licence
obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podanou žádost o udělení licence podle pravidel uvedených v
zákoně č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:

1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-
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zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

b)

3)

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

b)

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

5)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)
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základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

další dílčí kritéria

6)

-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

7)

b)

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-
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-

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

8)

mluvené slovo

identifikace menšiny (0-2 b.)

b)

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
S b , představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.).
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Čas Rock společnosti JUKE BOX, spol. s r.o, IČ: 25396676, se sídlem K. Svobody
130, 725 27 Ostrava-Plesná, prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Bruntál 88,9 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 17 28 50 / 49 59 4 1 .
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada licenci udělila.
Účastník JUKE BOX, spol. s r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio Čas Rock,
jehož výběr skladeb zahrnuje zvýšený podíl rockové hudby a návazných stylů od 60. let.
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Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 30 až 50 let.
Základní programová specifikace: Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 6 bodů.
Dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti statutárních orgánů provozovatele a
vedoucích pracovníků provozovatele ohodnotila Rada dvěma body, neboť účastník provozuje rozhlasové
vysílání od roku 1998. Jednatel společnosti má dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním.
K otázce zkušeností vedoucích pracovníků se žadatel nevyjádřil.
Účastník uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání místních
informací. Na veřejném slyšení svá tvrzení doplnil o informaci, že mají navázány kontakty s různými
institucemi (obecní úřady, městské úřady, policie atd.). Svá tvrzení však nedoložil.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu účastníka dopodrobna uvedena a tyto skutečnosti
jsou stvrzeny potvrzeními o předjednané spolupráci. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno
nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, účastník prohlásil, že je připraven investovat část zisku ze svých
podnikatelských aktivit, zejména z provozování stanice Rádio Čas a digitálního multiplexu 7, do realizace
tohoto záměru. Schopnost financovat projekt Radia Čas Rock prokazují přiložené bankovní reference
Radia Čas s.r.o. a Progress Digital s.r.o, ve kterých je RNDr. Radim Parízek jednatelem. V rámci Radia
Čas s.r.o. je také jediným vlastníkem. V případě Progress Digital s.r.o. je vlastníkem majoritním,
obchodní podíl 90%. Zbývajících 10% vlastní Ing. Roman Jeřábek, dlouholetý spolupracovník a obchodní
partner RNDr. Radima Pařízka. Účastník nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti a bankovní
referencí.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 2 body.
Účastník má právní formu společnosti s ručením omezením. Společnost vlastní jediný společník - RNDr.
Radim Parízek. Společnost je zcela transparentní.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b , přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal účastník 6 bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova byl vyhodnocen 0 bodů. Účastník uvedl 6 % mluveného slova v prime time, tzn.
v čase od 06.00 do 18.00 hodin. Podíl mluveného slova v d a n é lokalitě nepřesahuje střední hodnotu
mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
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Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl udělen 1 bod. Účastník v projektu dosvědčil, že bude vysílat
autorské pořady.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Zpravodajské rubriky budou
vysílány ve všední den 1x za hodinu v čase od 06.00 do 18.00 hodin, ráno mezi 06.00 až 09.00 hodinou,
každou půlhodinu. Jedna zpravodajská rubrika co do délky trvání má zhruba minutu a půl.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 3 body. Účastník uvedl, že bude vysílat stávající program
Radia Čas Rock, tedy program a hudební formát, který již samostatně na severu Moravy funguje jednak v
rámci programového okruhu Radia Čas Rock a také na základě samostatné licence, který není přebíraný
od jiného provozovatele. Program Radia Čas Rock je založen na regionalitě, a na pečlivém výběru témat,
které odrážejí především aktuální dění v regionu, ČR a ve světě. Důraz je kladen na odlišnosti
jednotlivých ročních období a především časové odlišnosti v průběhu jednotlivých týdnů a dnů. V
kontextu samotných dnů je kladen důraz na programové prvky a témata, podle posluchačů, kteří v daném
čase mají k programu přístup.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů, jelikož žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z
toho důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Cílová
skupina 30 až 50 let nenaplnila parametry manuálu, jelikož v d a n é lokalitě je tato cílová skupina
dostatečně zastoupena. Proto bylo toto kritérium hodnoceno 0 bodů.
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Nosným prvkem vysílání jsou
hudební témata, protože Rádio Čas Rock se v rámci hudebního formátu zaměřuje na rockovou hudbu a
návazné styly.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla kzávěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Zmožných 6
bodů získal žadatel 6 body. Plného počtu bodů účastník dosáhl naplněním tohoto kritéria tím, že dílčí
kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
Vlastní autorské pořady, jsou dle účastníka, rozhlasové pořady a magazíny, zprávy ze světa rocku, pořad
Doktor Riff, Woodmanova garáž a řada dalších.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region je specifikována jako pomoc při vydávání nových
alb nadějných talentů. Např. třinečtí Witch Hammer, ostravská kapela Salamandra, dívčí kapela Kapriola,
skupina Traktor atd. V rámci programu Radia Čas Rock je zmíněna programová rubrika „Bažanti jdou do
boje", v rámci které jsou prezentovány formou rozhovorů a ukázek tvorby začínajících kapel. Svá tvrzení
účastník doložil předjednanými spoluprácemi se začínajícími umělci, jež jsou součástí správního spisu.
Podpora kulturních akcí je rovněž doložena předjednanou spoluprácí. V rámci off air aktivit, např. akce
Rock na grilu nebo Megakoncert pro všechny bezva lidi.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium splněno nebylo. Zmožných 4 bodů nezískal účastník žádný bod zejména z důvodu, že
identifikace národnostních či etnických menšin je příliš vágní. Jako způsob podpory k zajištění rozvoje
kultury menšin v České republice účastník uvedl aktuální zařazování informací o akcích z kulturního,
sportovního a společenského života menšin, jsou-li v dosahu vysílání pořádány. Dále účastník uvedl, že
dalším z nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde je možné reagovat na aktuální témata ze života
menšinové populace. Žadatel nedoložil žádná potvrzení o plánované spolupráci s organizacemi, které se
rozvojem kultury menšin v České republice zabývají.
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Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
a dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 22.7.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 20.8.2014, Příloha č. 1), Dokument (přehled, 22.4.2014, Přehled
rozhlasových programů přijímatelných v Bruntále 88,9 MHz), Dokument (mapa, 25.11.2013,
mapa - BRUNTÁL 88,9 MHz)
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Date: 2014.08.25 12:43:09 +02:00
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

J U K E BOX, spol. s r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Čas Rock

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova 6 % v čase od 06.00 do 18.00 hodin

-

zpravodajství ve všední den: ráno od 06.00 do 09.00 hodin každou půlhodinu, v čase od 09.00
do 18.00 hodin 1 x z a hodinu, v sobotu od 07.00 do 10.00 hodin
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-

převažujícím hudebním žánrem je zvýšený podíl rockové hudby a návazných stylů od 60. let

-

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 až 50 let

Bruntál 88,9 MHz
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provozovatel / název
programu
Český rozhlas / C R o 1
Radiožurnál

Programová skladba
vysílání
Zpravodajsko-publicistická
celoplošná stanice

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Český rozhlas / ČRo 2
Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové Poměr hudby a
skupiny, z
mluveného slova
nejrůznějších
50:50
koutu země

Rozhlasové hry, četba,
Přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních
informace, zábava, vysílání pro
studií
děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host
do domu, Čas ke snění, Černobílá
mozaika, Radioautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to vidí...

Český r o z h l a s / Č R o 3
Vltava

Kulturní stanice (syntéza
všech druhu kultury a
umění)

Nejruznější
Klasická i jazzová
věkové skupiny se hudba, ale i přenosy
zájmem o kulturu z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední
dny stejné - ranní zpravodajská
Mozaika- info z kultury, recenze
vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně
přenosu

posluchači
Převaha zpravodajství Informační servis o událostech
preferující seriózní a publicistiky
doma i v zahraničí: zprávy z
informace
politiky, ekonomiky, kultury a
sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí;
autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční
populární hudba

Menšiny
Speciální pořady věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

Romano Dromaneb Cesty
Romu - pořad se zabývá
osudy Romu a jejich
životní kulturou

C R o Ostrava

Regionální stanice
nejruznější věkové Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
Českého rozhlasu, vysílání skupiny
operety,
denně od 5.00 do 20.04
hodin, poté ČRo 2

Český rozhlas / C R o
Olomouc

Regionální stanice
Českého rozhlasu, vysílání
denně od 5.00 do 22.00
hodin

Frekvence 1, a. s . /
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné
rádio zábavy a informací

Zpravodajství (ekonomika, sport,
počasí, dopravní zpravodajství),
publicistické a zábavní pořady,
přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem,
Minibakaláři, Muzikanti, hrajte!

Zaměření na
Moravskoslezsk
ý kraj

Kwadrans polských aktualit

hudba 70. a 80. let se Zpravodajství, informační servis,
Kvalitní
zaměřením na českou publicistika, nabídka práce, hudba zpravodajství z
tvorbu,
a zábava
regionu
Zaměřeno na
60.-80. léta + novinky,
rodinu s cílovou
40 % česká hudba,
skupinou 29^49 let střední proud, rock,
dance, folk, country

Informační diskusní kluby,
publicistické pořady (Press klub),
interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a servisní
info info o kulturních a sportovních
aktivitách (konkrétní regiony)

Služba
regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní
partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a. s . /
Hitrádio Orion

Hudebně-zábavná stanice p. 15-40 let
s regionálními informacemi

Klasické hity,
Podíl mluveného slova denní
hitparády, podíl hudby průměr 9 - 1 2 %
90 %
Složky programu: hudba,
informace, zábava
Zprávy: 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na
dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na
přání, hitparáda
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Informace ze
subregionu
(okresy severní
Moravy a
Slezska)

Regionální informace - siť
redaktoru v subregionech

J U K E BOX, spol. s r. o. /

p. 18-55 let

RADIO ČAS-FM

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí,
dopravní informace, smogové
zpravodajství), soutěže, programy
Večer s osobností, ČAS kontakt,
ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové
a country balady, hudební výročí
dne, hitparády...

Posílený prvek
country a folk pro
RÁDIO Č A S - F M
jižní Morava

Povoleno odpojování - vysílací
okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro
okruh jižní Morava změna LP
upřesnění hudebního formátu

Stručný
zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

vysílací okruh
Rádio Čas - Rock posíleno o klasický rock,
na kmitočtu Třinec folkrock, s doplněním
- G o d u l a 89,5 MHz spřízněných žánrů
E V R O P A 2, spol. s r. o. / Hudební rádio
Rádio Evropa 2 Morava

p. 12-30 let

50 % novinky + hity
od 1995-současnost
CHR+hotACzaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 10 %
domácí tvorby

Hudba, Ranní show (soutěže,
kvizy a živé telefonování), Factory
Bootleg Monopol (taneční hudba),
Hitparáda Evropy 2

Kulturněinformační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky
na DVD a
Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové
stanice
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Evropa 2 bere na vědomí
veškeré dění v ČR, a to
bez rozdílu národnostních,
etnických a jiných menšin

HAMCOs. r.o/RÁDIO
HANÁ

Hudební stanice se
zprávami

p. 20A5

let

60. léta - současnost Zpravodajství - počasí, dopravní
Zprávy z regionu
servis, ankety, zajímavosti, hosté, střední Moravy,
mluvené slovo 5-15 %
lokální zprávy z
okresu Přerov a
Prostějov
60. léta - současnost, rozšířené zpravodajství z měst a
posíleného
okolí
hudebního formátu o
složky pop, poprock,
softrock, rock,
popdance, dance,
country, folk

vysílací okruh
OLOMOUCKO

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné zpravodajské a p. 30-45 let, s. 25 - Maximální zaměření
informační rádio, v hudební 50
na českou hudební
složce vysílání
produkci - 65 %,
s maximálním zaměřením
rock, folk, pop
na českou produkci

Podíl mluveného slova z
celkového denního podílu vysílání
20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2* v hodině + servisní
informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

Rádio Proglas, s . r. o. /
RÁDIO P R O G L A S

Rodinné rádio

Vysílání s důrazem na křesťanské Denně zprávy
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro z pokrytých
všechny věkové skupiny, je
regionu
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem.

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 14,9 %
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posíleno o
lokální inzerci

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy

Informace
z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě,
spolupráce
s radnicemi
velkých měst

Duchovní pořady

Populární a výplňová
hudba 42,9 %

Podíl mluveného slova neklesne
pod 35 %
Podíl kulturních poradu neklesne
pod 7 % slovesných pořadu

Podíl pořadu pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
RÁDIO I B U R s . r . o . /
RÁDIO RUBI

hudební a zpravodajskorozhlasová stanice

20-40 let

Různé formáty české, Zpravodajství, auto magazín, svět
evropské a světové
filmu, tematické hudební pořady,
populární hudby
pořady o přírodě a lidském zdraví;
podíl mluveného slova 10-15 %
vysílacího času bez reklamy, podíl
regionálního vysílání min. 33 %
mluveného slova

12-45 let

hudba převážně
posledních 20 let, 10¬
40 % české a
slovenské produkce

programy přijímatelné dobře
H E L L A X , spol. s r. o . /
HELAX
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Regionální hudebně
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální publicistikou

Mluvené slovo 10-40 %,
zpravodajství minimálně 3 *
denně, minimálně 3 * týdně
regionální pořad (dopravní
informace, počasí) - periodicky se
opakující aktualizované bloky,
zábavné vstupy moderátoru,
soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády,
kontaktní rubriky, informace ze

Původní
regionální
publicistika
minimálně 3 *
týdně
Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-158 097/2012-613 ze dne 13. 8. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače BRUNTÁL 88,9 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (19 748 obyvatel)

Měřítko:
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l

10 km

i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Kutná Hora 92,5 MHz / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Rádio D o b r ý d e n , spol. s r.o. / Rock Radio
Počet žadatelů
4
Další žadatelé a jejich programy
JOE M e d i a s.r.o. / Rádio Sázava
AKJO. M e d i a s.r.o. / Rock Radio Gold
EVROPA 2, spol. s r.o. / Evropa 2
Datum udělení licence
22. 7. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova W 6 , ,2000 Praha 2
Tel.:

420 3 7 i | 8

1 3

830 / Fax: t 420 2?q 810 885

www.rrtv.cz

Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
Papírová 537/0
46001 Liberec

JOE Media

s.r.o.

Braniěovská 187/16
14300 Praha

AKJO. Media

s.r.o.

U Tří Ivů 256/5
37001 České Budějovice

EVROPA

2, spol. s r.o.

Wenzigova 1872/4
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 6 7 6 / z a b
Č.j.: zab/2836/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 14 - 2014 / poř.č.: 15

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 22. července 2014 toto

ROZHODNUTÍ
I.

Rada uděluje společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o. IČ:60279001, se sídlem Liberec 2, Papírová
537, PSČ 460 0 1 , licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W pro program Rock Rádio na
dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu programové podmínky, příloha č. 2 přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W a příloha č. 3
předpokládaný územní rozsah vysílače Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W t v o ř í nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:
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24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 56 45

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem.
II.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Sázava
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Kutná Hora nemocnice
92,5 MHz / 1 0 0 W, společnosti JOE Media s.r.o. IČ: 26152002 se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4,
PSČ 143 00.
III.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Gold
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Kutná Hora nemocnice
92,5 MHz / 100 W, společnosti AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621 se sídlem U Tří Ivů 5, České
Budějovice, PSČ 370 0 1 .
IV.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Evropa 2
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Kutná Hora nemocnice
92,5 MHz / 100 W, společnosti EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 4/1872,
Praha, PSČ 120 00.

Odůvodnění:

Rada dne 2 1 . ledna 2014 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů dle souboru technických parametrů:
Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 56 45.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 13. února 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu čtyři účastnící řízení:
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. IČ:60279001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 0 1 ,
JOE Media s.r.o. IČ: 26152002 se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 143 00,
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AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621 se sídlem U Tří Ivů 5, České Budějovice, PSČ 370 0 1 ,
EVROPA 2, spol. s r.o. IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha, PSČ 120 00.
Výše uvedení účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku
správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 29. dubna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o
účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení ve výroku č. I. až č. IV. tohoto
rozhodnutí splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. a jejich žádosti o udělení licence obsahovaly náležitosti uvedené v ustanovení § 14
citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně č.
231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel
zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující.
Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního
orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje
dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
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e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:

1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

b)
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základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

b)

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

5)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

ci lo V3 s k u pi nd
rozp&ti c i lov© skupiny s ohlede m n 3 st3 v3j i ci procj rs mo vo u n 3 b i d ku (0 1 b. }
vszbs proQrsmovych prvku projektu k zddstelem uvsdene cílové skupino (0 1
7)

k ustsnoveni § 1 7 od st, 1 pism, e) zskons o. 231/200*1 Sb,
3)

zsklsdm dílci kriteris

rozmezím dosszitelnych bodu}

vlsstni sutorske porsdy 3 jejich obssh (0~2 b.)
podpor3 zsčínsjících umělců 3 jojí lokslizsce ri3 reyion (0*2 b,)
podpor3 kulturních skcí 3 jojí způsob (0~2 b.)

— podmínky pro splněni zsdstelem deklsrovsnych záměru
8}

k ustď n o vo n i § 1 7 od st, 1 p is m, Q} ZQ ko n 3 c. 23*1 /2001 S b,
3}

zsklďdni dílci k rite ris (s rozmez i m d os 3z iteln y ch bodu}
— identifikace menšiny (0-2 b.)
— způsob podpory (0-2 b.)

b)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
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žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rock Rádio provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r.o. IČ:60279001, se sídlem Liberec
2, Papírová 537, PSČ 460 0 1 , prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5
MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 56 45.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro které Rada
udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rock
Rádio, jehož výběr skladeb zahrnuje období od 60. let až po současnost. Převažujícím hudebním stylem
je rock a pop-rock, případně pop. Poměr české hudební produkce je přibližně 10-15% k produkci
zahraniční.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 20 - 40 let, program je koncipován tak, aby zaujal
i ženskou část publika (cca v poměru 60 % mužů a 40 % žen).
Základní programová specifikace: Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 8 bodů.
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Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení provozuje
rozhlasové vysílání s programem Hitrádio FM v lokalitách Liberec, Jablonec nad Nisou a Trutnov od roku
2008. Jednatelé společnosti jakožto i vedoucí pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým
vysíláním, jak je podrobně uvedeno v projektu žadatele.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení doložil potvrzeními o předjednané spolupráci s Občanským sdružením
Stříbrná Kutná Hora a Městem Kutná Hora, oddělením cestovního ruchu a marketingu.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena a tyto skutečnosti
jsou stvrzeny potvrzeními o předjednané spolupráci. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno
nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, žadatel vypracoval obchodní plán na roky 2014 - 2018. Tento
obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku společnosti. Tržby jsou realizovány především prodejem
reklamního času společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Žadatel nemá žádné splatné závazky
vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému
telekomunikačnímu úřadu ani žádné jiné státní instituci. Také závazky z obchodního styku společnost
hradí průběžně, není v platební neschopnosti.
V současné době není žadatel zatížen žádným
bankovním úvěrem ani leasingem. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosťi, bankovní referencí a
obchodními plány.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 2 body.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníci společnosti jsou: Pavel Michal,
Tomáš Hasil a MEDIA BOHEMIA a.s. Tyto údaje jsou doloženy výpisem z obchodního rejstříku.
Transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna: Společníci žadatele: Pavel Michal,
Tomáš Hasil jsou fyzické osoby tedy zcela transparentní a společnost MEDIA BOHEMIA a.s. Základní
kapitál společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 218 000 000,- Kč. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je
společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor,
PSČ 1087, Kyperská republika. Společnost nemá identifikační číslo, jelikož se ve státě původu této
společnosti právnickým osobám identifikační číslo nepřiděluje. K bližší identifikaci společnosti proto slouží
pouze registrační č. HE 179116. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola, Road Town, Tropič Isle
Building, PSČ 3423, Britské Panenské ostrovy, identit, č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček
s 25% akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří
samotné společnosti. Údaje jsou doloženy výpisy z obchodních rejstříků. Změny ve vlastnické struktuře u
společníka MEDIA BOHEMIA a.s. nelze sledovat z veřejně dostupných zdrojů; avšak obchodní podíly
fyzických osob tvoří ve společnosti celkem 2/3 majoritu a jsou plně transparentní.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b , přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
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získal žadatel 6 bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova žadatele byl vyhodnocen 0 bodů. V denním průměru vysílání je podíl mluveného
slova 7 až 10% oproti hudebnímu programu. Podíl mluveného slova může přesáhnout uvedenou hranici a
zejména při významných regionálních událostí. Toto dílčí kritérium v d a n é lokalitě nepřesahuje střední
hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Jako autorské programy jsou uvedeny
např. specializované hudební pořady, které se věnují jednak lokálním umělcům, dále pak velikánům
domácí a světové hudební scény (Rockpalác), hudební specialitám (Rockové delikatesy), živým (live)
nahrávkám (LiveRock) nebo minoritním hudebním žánrům. Ostatní autorské programy jsou uvedeny
v projektu žadatele a jsou součástí správního spisu.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Jedná se o pravidelné, stručné,
přibližně dvouminutové zpravodajství každou hodinu po dobu hlavního rozhlasového času od 06.00 do
17.00 hodin ve všedních dnech. O víkendu budou zpravodajské relace zařazovány mezi 08.00 a 17.00
hodinou. Jejich umístění a počet bude reflektovat aktuální dění. V případě jakékoli důležité události se
zpráva uvede do vysílání okamžitě a v krizových případech je pak rádio připraveno informovat v
neomezeném rozsahu.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 3 body. Rock Rádio nabízí zcela původní a originální
program, který bude zejména svým informačním obsahem zaměřen na lokální dění a regionální události.
Vedle hudebního formátu, je hlavním rysem programu aktivní vazba na region. Z toho důvodu jsou
předjednány spolupráce s Kutnohorskými institucemi, např. městskými či obecními úřady, s místními
kulturními či sportovními zařízeními. Program Rock Radia je založen na silné identifikaci s regionem a
městem Kutná Hora.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů. Výběr skladeb žadatele zahrnuje období
od 60. let až po současnost. Převažujícím hudebním stylem bude rock a pop-rock, případně pop. Poměr
české hudební produkce je přibližně 10-15% k produkci zahraniční. Žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z
toho důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Cílová
skupina posluchačů ve věku 20 - 40 let, nenaplnila parametry manuálu, jelikož v d a n é lokalitě je tato
cílová skupina dostatečně zastoupena. Proto bylo toto kritérium hodnoceno 0 bodů. (příloha č. 2, přehled
rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz /
100 W).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Tvoří unikátní a kvalitní
hudební obsah, užitečné lokálně-regionální informace, speciální hudební pořady a zábavně-informační
programové prvky v kombinaci s příjemně hovořícími moderátory.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla kzávěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Zmožných 6
bodů získal žadatel 6 bodů. Plného počtu bodů žadatel dosáhl naplněním tohoto kritéria tím, že dílčí
kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
K dílčímu kritériu vlastní autorské pořady programu Rock Radia žadatel uvedl, že vedle běžného vysílání
se v programu Rock Radia objeví speciální autorské hudební pořady, které se budou věnovat jednak
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lokálním umělcům, dále pak velikánům domácí a světové hudební scény (Rockpalác), hudební
specialitám (Rockové delikatesy), živým (live) nahrávkám (LiveRock) nebo minoritním hudebním žánrům.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rock Radia je dána jak v běžném
vysílání, tak ve speciálním pořadu nebo rubrice. Začínající interpreti a hudební seskupení se mohou
objevit se svými hudebními počiny ve vysílání rozhlasové stanice a posluchači se tak mohou s těmito
interprety seznámit. Svá tvrzení žadatel doložil předjednanými spoluprácemi se začínajícími umělci, jež
jsou součástí správního spisu.
Podpora kulturních akcí je rovněž doložena předjednanou spoluprácí s kulturními zařízeními. Forma
podpory je různorodá a odvíjí se od jednání s pořadateli kulturních akcí v dané lokalitě. Např. podpora
mediální formou spotů a pozvánek na samotné akce, rozhovor s organizátorem akce nebo samotnými
umělci, kteří na kulturní akci budou účinkovat atd. Žadatel má zkušenosti také s organizační nebo
technickou podporou samotných akcí, kdy se na kulturních akcích více či méně podílí. Míra takové
podpory záleží na jednání s pořadateli akce.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Zmožných 4 bodů získal žadatel 4 body. Plného počtu bodů žadatel
dosáhl tím, že dílčí kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená, doložena předjednanými
spoluprácemi.
Žadatel identifikoval menšiny, které ve vysílání hodlá podporovat. Jedná se o romskou, ukrajinskou,
slovenskou, vietnamskou i jinou menšinu obyvatel. Rock Rádio bude do vysílání zařazovat pozvánky na
akce, které se zaměřují právě na společenské minority. Další způsob podpory bude spočívat v
zařazování zpravodajství, informačního servisu nebo formou interview. Nenásilnou formou tak bude
posluchače nabádat k toleranci, která je nedílnou součástí filosofie vysílání. Bude též mediálně
podporovat případné činnosti menšin či se bude podílet na charitativních akcích v Kutné Hoře a okolí.
Tato tvrzení žadatel doložil předjednanými spoluprácemi, které jsou založeny ve správním spise.
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. se žádostmi ostatních
účastníků řízení o udělení licence. Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů,
pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než
další uchazeči, jsou uvedeny vždy v příslušných částech odůvodnění výroku o zamítnutí žádosti v
následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, JOE Media s.r.o. uvedeného ve výroku II., jemuž nebyla
licence Radou udělena.
Účastník řízení JOE Media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio Sázava s
hudební produkcí country-rock, rock, folk, oldies, soundtrack s přesahy do ostatních hudebních žánrů",
hudba 50. - 90. domácí i zahraniční provenience.
Program je zaměřený primárně na posluchače od 25 - 55 let.
Základní programová specifikace: Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 7 bodů.
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Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení provozuje
rozhlasové vysílání s programem Rádio Sázava na kmitočtech 89,3 MHz a 90,6 MHz. Společník dada
media s.r.o. zajišťuje 100% provoz rozhlasové stanice rádio COLOR v Praze a v Brně. Společnosti
JOE Media s.r.o. i dada media s.r.o. aktivně podnikají v oblasti produkce rozhlasových pořadů,
reklamy, provozování rádia, resp. poradenské činnosti v oblasti médií. Prostřednictvím jediného
společníka a jednatele jsou společnosti JOE Media s.r.o. i dada media s.r.o. propojeny a je navázána
dlouhodobá spolupráce. Obě společnosti mají konkrétní zkušenosti s provozováním rozhlasových
stanic v Praze, resp. středních Čechách. Jednatel společnosti jakožto i vedoucí pracovníci mají
dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je podrobně uvedeno v projektu žadatele.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci též údaje týkající se organizačního řešení získávání místních
informací. Svá tvrzení však doložil pouze v oblasti kulturních a sportovních akcí.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena a tyto skutečnosti
jsou stvrzeny potvrzeními o předjednané spolupráci, které jsou založeny ve správním spise. Dílčí kritérium
synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, žadatel v současné sobě vysílá program rádia SÁZAVA, který
je financován z běžného provozu rádia, finanční zajištění je uskutečňováno z celkového rozpočtu rádia.
Jako finanční rezervu k financování provozu v počátečním období má žadatel připraveny prostředky na
firemních účtech, resp. též soukromém účtu manželky, jednatele a společníka žadatele. Tyto finance
jsou připraveny k využití pro případ aktuální potřeby. Žadatel vychází jak z aktuálních
makroekonomických ukazatelů, kdy se v stávajícím roce počítá spíše s poklesem v oblasti investic za
posledních několik let. Připojení nové lokality v Kutné Hoře ke stávajícímu vysílání rádia nebude pro
provozovatele JOE Media s.r.o. znamenat žádnou zásadní ekonomickou zátěž. Žadatel nemá žádné
splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, ani zdravotním pojišťovnám.
Svá tvrzení žadatel doložil výpisy o bezdlužnosti a bankovní referencí.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 2 body.
Žadatel má dva společníky, a to fyzickou osobu Ing. Miroslava Pýchu a společnost dada media s.r.o.
Společníkem dada media s.r.o. je Ing. Miroslav Pýcha. Žadatel je plně transparentní.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové
skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového
vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že
z m o ž n ý c h 12 bodů získal žadatel 6 bodů. Rada dospěla k z á v ě r u , že toto základní kritérium bylo
částečně splněno. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova žadatele byl vyhodnocen 0 bodů. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova by
neměl klesnout pod 4 % v rámci jednoho vysílacího týdne nebo sedmi dnů. Toto dílčí kritérium v dané
lokalitě nepřesahuje střední hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Podíl autorsky vyrobených pořadů byl ohodnocen 1 bod. Jako autorské programy jsou uvedeny např.
„Hvězdy regionu", „Skutečná liga" v nichž rádio dává šanci i prostor ve vysílání začínajícím umělcům.
Mimo vysílací časy tohoto pořadu pak bývají v živém vysílání rozhovory s hosty místní začínající
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kapely. Rádio tak ve svém vysílání dává pravidelný prostor pro podporu nejrůznějších zajímavých akcí,
jichž bývá rádio SÁZAVA i mediálním partnerem.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Zpravodajství a servisní informace
budou poskytovány v přiměřené míře s ohledem na potřeby regionu - ty budou zabezpečovat místní
pracovníci. Zpravodajství bude vysíláno zhruba ve 45 - 50 minutě, stručný informační servis z města i
regionu. (Výskyt - pondělí až pátek 6:00 - 9:00 hod; resp. 7:00 - 10:00 hod). 10-15% z mluveného slova.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na
region a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 2 body. V rámci vysílání programu RADIA
SÁZAVA nebude přebrán program od jiných provozovatelů vysílání v klasickém slova smyslu.
Předpokladem je, že se bude rozvíjet stávající úzká spolupráce s některými autory, resp. produkčními
studií i všemi studii našeho rádia, kde se v současnosti připravují pořady (studia v Praze, Vlašimi, či
Pardubicích). Jako příklad žadatel uvádí přípravu a odbavení stávajících pořadů Gramorevue, Rock
Music Mezi nebem a zemí, Svět podle MV a dalších, které vysílá rádio SÁZAVA a které vznikají, resp.
jsou odbavovány z různých studií žadatele. V přípravě jsou i další pořady typu "Od Word Music k
Rocku" apod. Dílčí kritérium orientace na užší lokalitu nebylo v projektu specifikováno.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů, jelikož žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a
to z toho důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu,
(příloha č. 2, přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Kutná Hora
nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W).
Cílová skupina, 25 - 55 let je jasně definovaná, cílová skupina není pro generaci nad 50 let na území
dostatečně pokryta, proto bylo toto kritérium hodnoceno 1 bodem.
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Tvoří je speciální pořady v
podobě různých typů hudby, ať už je to naučný hudební slovník, country expres a další, které jsou
uvedeny v projektu.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Z možných 6
bodů získal žadatel 6 body. Plného počtu bodů žadatel dosáhl naplněním tohoto kritéria jednak tím, že
dílčí kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
Dílčí kritérium vlastní autorské pořady, programu Rádio Sázava je naplněno speciálními pořady např.
Hvězdy regionu, Skutečná liga na FM - pořad Michaela Viktoříka a další, které jsou uvedeny v projektu
žadatele.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rádio Sázava bude probíhat ve
vysílání rádia, či různými akcemi v regionu. Rádio podporuje např. rozvoj amatérských kapel v regionu.
Ve vysílání se rádio věnuje amatérské scéně (Hvězdy regionu, Skutečná Liga) Svá tvrzení žadatel
doložil předjednanými spoluprácemi se začínajícími umělci, jež jsou součástí správního spisu.
Podpora kulturních akcí je rovněž doložena předjednanou spoluprácí s kulturními zařízeními. Žadatel
se chce věnovat zejména spolupořádáním kulturních a společenských akcí.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že
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toto základní kritérium bylo splněno. Z možných 4 bodů získal žadatel 3 body. Plného počtu bodů
žadatel nedosáhl zejména z toho důvodu, že dílčí kritéria nebyla zcela zodpovězena.
Žadatel identifikoval menšinu romskou, kterou ve vysílání chce podporovat. Ve speciálních pořadech
chce věnovat prostor alternativním hudebním žánrům, čímž se dle jeho mínění zaměří v dostatečné míře
na menšiny žijící v regionu, tak jak již ve svém vysílání rádio SÁZAVA činí. Žadatel na veřejném slyšení
ktéto otázce též uvedl, že specifické pořady, které vysílají, se věnují menšinám u nás žijících občanů,
ovšem v rámci Evropské unie, i s jejich specifickou hudbou, tzn. třeba balkánskou muzikou, slovenskou,
polskou, maďarskou. Rada ve své správní úvaze vyhodnotila takto žadatelem definovaný přínos rozvoje
kultury menšin v České republice, tj. vysíláním alternativních hudebních žánrů a konstatovala, že vysílání
alternativní hudby nelze považovat za podporu rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel doložil do správního spisu potvrzení o
spolupráci s organizacemi zabývajícími se národnostními menšinami.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. spočívají zejména
v nejvyšší míře naplnění zákonného kritéria určujícího ekonomickou, organizační a technickou
připravenost žadatele k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., zejména v dílčím kritériu organizační připravenosti oproti účastníku řízení JOE Media s.r.o.
Zákonné kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. bylo u vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
a účastníka řízení JOE Media s.r.o. naplněno ve stejné míře.
Zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo též u vítězného účastníka řízení Rádio
Dobrý den, spol. s r.o. a účastníka řízení JOE Media s.r.o. naplněno ve stejné míře jako částečně
splněné.
Také při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo u vítězného
účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o., a účastníka řízení JOE Media s.r.o. naplněno ve stejné
míře.
Poslední zákonné kritérium ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. o
přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice vítězný účastník řízení Rádio Dobrý den,
spol. s r.o. zcela splnil, oproti účastníku řízení JOE Media s.r.o., zejména z toho důvodu, že způsob
podpory rozvoje kultury menšin JOE Media s.r.o. zakládal zejména na vysílání alternativních hudebních
žánrů, což nelze považovat za podporu rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu ustanovení §
17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, A K J O . Media s.r.o. uvedeného ve výroku III., jemuž nebyla
licence Radou udělena z následujících důvodů:
Účastník řízení AKJO. Media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rock Rádio Gold,
jehož výběr skladeb zahrnuje období od 60. let až po současnost. Cílem hudebního formátu je nabídnout
posluchačům Rock Radia Gold maximální hudební pestrost a rozmanitost. Podíl české a slovenské
hudby se bude pohybovat v rozmezí 10 - 15%. Majoritní hudební složkou programu Rock Rádio Gold je
rocková hudba.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 20 - 40 let.
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Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 7 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť žadatel je
provozovatelem rozhlasového vysílání, má dlouholeté zkušenosti s provozováním rádia, tvorbou
originálního programového schématu a také řízením obchodního týmu. Jednatel společnosti jakožto i
vedoucí pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je podrobně uvedeno
v projektu žadatele.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení však nedoložil.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena a tyto skutečnosti
jsou stvrzeny potvrzeními o předjednané spolupráci. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno
nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, žadatel, jako provozovatel programu Rock Rádio Gold, je
subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny na příjmech z prodeje
reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě dlouhodobé
smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost je zisková a umožňuje
provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje bezproblémový chod
všech provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým zdrojem financování
dodatečných nákladů, které vzniknou v případě získání nového kmitočtu, který je předmětem tohoto
licenčního řízení Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního
zabezpečení ani zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti, bankovní referencí a
obchodními plány na roky 2014 - 2018.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo částečně splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 1 bod.
Žadatel AKJO. Media s.r.o. má právní formu společnosti s ručením omezením, Jediným společníkem je
MEDIA BOHEMIA a.s.
Transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna: Základní kapitál společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s. je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 218 000
000,- Kč. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská republika.
Společnost nemá identifikační číslo, jelikož se ve státě původu této společnosti právnickým osobám
identifikační číslo nepřiděluje. K bližší identifikaci společnosti proto slouží pouze registrační č. HE
179116. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost
PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola, Road Town, Tropič Isle Building, PSČ 3423,
Britské Panenské ostrovy, identit, č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25% akcií, Jan
Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti.
Údaje jsou doloženy výpisy z obchodních rejstříků. Změny ve vlastnické struktuře žadatele nelze sledovat
z veřejně dostupných zdrojů.
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Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 4 bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova žadatele byl vyhodnocen 0 bodů. V denním průměru vysílání je podíl mluveného
slova oproti hudebnímu programu cca 7 - 10%. Podíl mluveného slova může přesáhnout uvedenou
hranici a zejména při významných regionálních událostí. Toto dílčí kritérium v dané lokalitě nepřesahuje
střední hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Žadatel svou žádost doplnil na veřejném
slyšení a uvedl, že bude vysílat 100%) pořadů vyrobených autorsky.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Jedná se o cca 15 - 30% celkového
objemu mluveného slova ve vysílání Rock Radia Gold. Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny
každou hodinu od 06.00 do 17.00 hodin. Hlavní zpravodajství je zařazováno vždy v celou hodinu.
Víkendové zpravodajské relace budou zařazovány v době mezi 08.00 a 17.00 hodinou. Počet
víkendových zpravodajských relací a jejich umístění vychází z potřeb reakce na aktuálním dění. V
případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské relace ve
večerních a nočních hodinách (17.00 - 24.00), a to jednou v hodině, vždy na jejím začátku. Hlavní
zpravodajské relace bude doplňovat předpověď počasí a dále dopravní servis, zahrnující nejdůležitější
informace regionálního i celorepublikového charakteru, jako jsou například informace o stavu a
průjezdnosti silnic a dálnic, o uzavírkách a dopravních nehodách. Kromě hlavní zpravodajské relace mají
v programu Rock Rádio Gold v časech od 09.00 do 17.00 hodin svou pevně vybudovanou pozici
specializované lokalizované publicistické rubriky, jež se vždy věnují výhradně lokálním kulturním
událostem či informacím.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 1 bodem, zejména z důvodu nedoložení spolupráce s
tiskovými mluvčími měst, které žadatel uvedl ve svém projektu. Program Rock Rádio Gold není přebíraný
od žádného jiného provozovatele rozhlasového vysílání. Je zcela původní a nově poskládaný, tedy
originální. V případě šíření programu pro Kutnou Horu a okolí půjde o program, který bude zejména svým
informačním obsahem zaměřen na lokální dění a regionální události, konkrétně na region Kutnohorska.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů. Výběr skladeb zahrnuje období od 60. let
až po současnost. Podíl české a slovenské hudby se bude pohybovat v rozmezí 10 - 15%. Majoritní
hudební složkou programu Rock Rádio Gold je rocková hudba. Žánrová nabídka žadatele není neobvyklá
na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z toho
důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Cílová skupina
20 - 40 let nenaplnila parametry manuálu, jelikož v d a n é lokalitě je tato cílová skupina dostatečně
zastoupena, (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Jedním z významných prvků
regionálního informačního servisu programu Rock Rádio Gold je také navržený systém dopravního
zpravodajství, informující a upozorňující řidiče na aktuální dopravní situaci v regionu. Ostatní programové
prvky jsou uvedeny v projektu žadatele.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla kzávěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Zmožných 6
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bodů získal žadatel 6 body. Plného počtu bodů žadatel dosáhl naplněním tohoto kritéria jednak tím, že
dílčí kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
Mezi vlastní autorské pořady programu Rock Radia Gold žadatel uvedl mimo jiné např. „Rockové
referendum" posluchači si mohou zvolit formou internetového referenda interpreta, jemuž bude věnován
celý večer. Pořad „Legendy Rocku" tvoří živé nahrávky, záznamy koncertů a celá alba známých i méně
známých interpretů. Další pořady jsou uvedeny v projektu žadatele.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rock Radia Gold je v projektu zcela
objasněna a tvrzení žadatele doložena potvrzeními o spolupráci, jež jsou založeny ve správním spise.
Žadatel zařazuje do vysílání začínající umělce např. skupiny Liwit, Mash, Extra band a mnoho dalších.
Rock Rádio Gold také aktivně podporuje celonárodní soutěž regionálních umělců „Rock Start", jejímž
úkolem je hledání a podpora nových talentů. Vítěze této soutěže zařadí Rock Rádio Gold do svého
playlistu.
Podpora kulturních akcí je rovněž doložena předjednanou spoluprácí. Cílem žadatele je podporovat
kulturní akce v regionu, na kterých je pravděpodobnost setkání s cílovou skupinou. Podle zkušeností z
ostatních regionů, kde již působí Rock Radia Gold, je žadatel schopen velmi efektivně spolupracovat s
pořadateli koncertů, kulturních a sportovních událostí a poskytnout jim dostatečnou podporu - zejména ve
formě rozhlasové propagace z pozice mediálního partnera (rozhlasové spoty, pozvánky, rozhovory). V
rámci vysílání pro Kutnou Horu a okolí by se regionální rubriky zaměřovaly na programy místních
hudebních klubů (KD Česká 1, KD LOREC, Planet Music Club), kin (Kino Modrý kříž), divadel (Městské
Tylovo divadlo) a muzeí. Jedná o podporu událostí typu:
PROBOUZENÍ KUTNÉ HORY, NOC
KOSTELŮ, KYTAROVÁ NOC, Celoprázdninový kulturně zábavný festival KUTNOHORSKÉ LÉTO.
Ostatní kulturní akce jsou uvedeny v projektu žadatele.

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z m o ž n ý c h 4 bodů získal žadatel 2 body. Plného počtu bodů žadatel nedosáhl
zejména proto, že dílčí kritéria byla sice zodpovězena, ale tvrzení v nich uvedená nebyla doložena
předjednanými spoluprácemi.
Žadatel v rámci svého působení v regionu chce podpořit akce pořádané menšinami (nejen romskými),
které žijí a působí na Kutnohorsku a okolí například slovenské, ukrajinské, vietnamské nebo jiné. Rock
Rádio Gold chce nenásilnou formou nabádat posluchače k toleranci a v rámci mediálního partnerství
chce podporovat aktivně akce, které se zaměřují právě na společenské minority. Rock Rádio Gold
v projektu uvádí, že se aktivně podílel na projekt zaměřený na multikulturní výchovu a výchovu proti
rasismu s názvem Zůstáváme na blízku.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná
kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Rádio Dobrý den, spol. s
r.o.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. spočívají zejména
v nejvyšší míře naplnění zákonného kritéria určujícího ekonomickou, organizační a technickou
připravenost žadatele k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., zejména v dílčím kritériu organizační připravenosti oproti účastníku řízení AKJO. Media s.r.o.
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Kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. bylo u vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
splněno, kdy účastník licenčního řízení AKJO. Media s.r.o. toto kritérium naplnil jen částečně.
Zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b , přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo u vítězného účastníka řízení Rádio
Dobrý den, spol. s r.o. splněno v míře větší, než účastníkem řízení AKJO. Media s.r.o.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo u vítězného účastníka
řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. a AKJO. Media s.r.o. naplněno ve stejné míře.
Kritérium ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. o přínosu k zajištění
rozvoje kultury menšin v České republice vítězný účastník řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. zcela
splnil, účastník řízení AKJO. Media s.r.o. pak získal pouze dva body, a to zejména proto, že svá tvrzení,
na kterých zakládal přínos k zajištění rozvoje kultury menšin, nijak nedoložil.
Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, EVROPA 2, s p o l . s r.o. uvedeného ve výroku I V , jemuž
nebyla licence Radou udělena z následujících důvodů:
Účastník řízení EVROPA 2, spol. s r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Evropa 2,
jehož výběr skladeb označují jako CHR v kombinaci s prvky formátu Hot AC. V celkové struktuře
převažuje angloamerická produkce, která je však systematicky rozšiřována hlavně o domácí produkci.
Pro rok 2014 je připravována řada projektů, které i mimo vysílání podporují hudební image rádia Evropa 2
a rozšiřují povědomí o české produkci a české hudební scéně. Sloganem Evropy 2 je „Maxximum
muziky" Velice prestižním prvkem ve vysílání Evropy 2 je hitparáda, která reflektuje hudební zájem v
České republice. Podíl domácí produkce dosahuje cca 10 % z celkového vysílacího času.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 1 5 - 3 5 let.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 7 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení Žadatel
vysílá od roku 1990. Je provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Evropa 2
spadá do mediální skupiny Lagardére, která provozuje v České republice 5 terestrických rádií (Evropa 2,
Frekvence 1, Rádio Bonton, Studio Zet, Dance Rádio) a několik desítek internetových rádií (například
Flashback, Hot, Movin) nebo řadu multimediálních projektů jako je například YouRadio, Pigy rádio,
Koule.cz. V Slovenské republice provozuje skupina také sesterské rádio Europa 2. Ve světě pak skupina
Lagardére provozuje desítky dalších rádií a stovky internetových projektů. Jednatelé společnosti jakožto i
vedoucí pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je podrobně uvedeno
v projektu žadatele.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení však nedoložil.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena. Dílčí kritérium
synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
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Pokud jde o ekonomickou připravenost, žadatel uvedl, že hlavním zdrojem příjmů jsou příjmy z
reklamního trhu. Rádio Evropa 2 je pevnou součástí produktového portfolia rozhlasového zastupitelství
Regie Rádio Music, spol. s r.o. a je zařazeno do rozhlasových kupláží Regie Rádio Music s.r.o. zejména:
RRM Total a RRM 24 (Impuls, Frekvence 1, Evropa 2, RockZone 105,9, Bonton a Dance Rádio). Žadatel
nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení ani zdravotním
pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti a bankovní referencí.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo částečně splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 1 bod.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením, společníci společnosti jsou INFINITIV spol. s
r.o. a Lagardére Active ČR, a.s.
Transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna: Společník INFINITIV spol. s r.o. je 100%
vlastněn společností LAGARDÉRE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, SA. Společník Lagardére Active
ČR, a.s. je 100% vlastněn společností INFINITIV spol. s r.o. Konečným vlastníkem tj. stoprocentní
společníkem společnosti Infinitiv, s.r.o. je společnost LAGARDÉRE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,
société par actions simplifieé. Pokud jde o právní postavení společnosti LA SCA z pohledu
francouzského práva, je příslušná charakteristika uvedena na str. 200 a násl. Reportu, a to včetně
uvedení podstatných údajů pokud jde o známé akcionáře společnosti a osob majících vliv na její řízení.
Akciový kapitál společnosti LA SCA byl ke dni 3 1 . 12. 2012 rozdělen na 131 133 286 ks akcií, přičemž ke
stejnému datu společnost evidovala celkem 67 602 akcionářů (str. 248 a 249 Reportu). Akcie společnosti
LA SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock
Exchange (NYSE) - Euronext Paris (viz. str. 246 Reportu). Doloženo výpisy z obchodních rejstříků.
Změny ve vlastnické struktuře u společníka LAGARDÉRE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, SA. nelze
sledovat z veřejně dostupných zdrojů.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b , přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 5 bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova žadatele byl vyhodnocen 0 bodů. Pohybuje se mezi 7 - 1 3 % z objemu vysílacího
času. Obsahově je mluvené slovo zaměřené na informace pro cílovou skupinu, v regionálním kontextu
také na informování o akcích místního významu (kultura, sport, společenský život, zprávy z regionu).
Mluvené slovo je na Evropě 2 obsaženo v moderátorských vstupech, ve zpravodajství nebo ve
speciálních rubrikách. Toto dílčí kritérium v d a n é lokalitě nepřesahuje střední hodnotu mluveného slova
vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Žadatel uvedl, že vytváří speciální
autorské pořady. Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Pohybuje se mezi
2-7%.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 1 bodem. Žadatel uvedl, že program je lokalizován
prostřednictvím tzv. lokálních oken, v nichž jsou posluchači na daných územích informováni o aktuálním
dění, počasí, zprávách, kulturních tipech, regionální reklamě apod. Témata z regionů jsou vybírána s
ohledem na zájmy posluchačů v daném regionu. Pro získávání informací vytvářejí síť neformálních
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spolupracovníků z řad místních novinářů nebo posluchačů. Lokální program podporují i lokálními akcemi,
které pořádají na podporu vysílání, akce mají většinou významný marketingový dopad. Toto dílčí
kritérium není blíže specifikováno a případná spolupráce s místními organizacemi není doložena.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů. Hudební formát označují jako CHR v
kombinaci s prvky formátu Hot AC. V celkové struktuře převažuje angloamerická produkce, která je však
systematicky rozšiřována hlavně o domácí produkci. Žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na
pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z toho důvodu,
že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Cílová skupina, 15 - 35
let, je jasně definovaná, cílová skupina není v nižší věkové kategorii na území dostatečně pokryta. Proto
bylo toto kritérium hodnoceno 1 bodem, (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů přijímatelných na
území pokrytém z vysílače Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Žadatel mezi své programové
prvky zařazuje rubriky s informacemi z místní kultury (Kam vyrazit), Rubriky s informacemi ze světa
internetu, místní počasí a předpověď počasí a reklamní vysílání.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno.
Z m o ž n ý c h 6 bodů získal žadatel 2 body. Dílčí kritéria nebyla zcela zodpovězena a tvrzení v nich
uvedená nebyla doložena předjednanými spoluprácemi.
Program Evropa 2 je tvořen speciálními autorskými pořady. Mezi klíčové patří Ranní show, vysílaná mezi
6.00 a 9.00 hodinou, moderovaná Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým. V Ranní show jsou originální
zábavné rubriky jako Zpátky do minulosti nebo Bombudsman, popř. reprízy původní tvorby z minulosti
rádia - Mrázek ústředna. Dalším pořadem je hitparáda - Evropa 2 Music Chart, vysílaná na týdenní bázi.
Posluchači Evropy 2 mají možnost hlasovat do hitparády a ovlivnit tak její znění. Další pořady jsou
uvedeny v projektu žadatele.
Dílčí kritérium podpora začínajících umělců a její lokalizace na region: Žadatel uvedl, že původní tvorbu
českých umělců podporuje v programu Evropa 2 i prostřednictvím mediálních partnerství, kdy informuje o
kulturních a společenských akcích v regionech nebo v hlavním městě. Žadatel podporuje místní akce
(marketing), informačním servisem ve vysílání a na internetových stránkách a sociálních sítích. Support
dělá i prostřednictvím soutěže o vstupenky na akce apod.
K podpoře kulturních akcí dochází dle žadatele podporou v místě akce (marketing), informačním
servisem ve vysílání a na internetových stránkách a sociálních sítích. Support dělá i prostřednictvím
soutěže o vstupenky na akce apod.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium nebylo splněno. Z možných 4 bodů nezískal žadatel žádný bod.
Otázka dílčího kritéria identifikace menšiny žadatel uvedl, že Rádio Evropa 2 je definovaná jako hudební
stanice. Zároveň hudba a písňové texty jsou projevem svébytné kultury a jejích tradic. Proto rádio Evropa
2 zařazuje do svého programu hudbu, která je autorsky a jazykově identifikovaná s menšinami. Jako
výraz podpory Evropa 2 zařazuje takovou tvorbu ve dvojnásobném rozsahu, než jaký odpovídá
proporčnímu zastoupení v populaci. Na veřejném slyšení pak svůj projekt žadatel doplnil o tvrzení, že
podporují všechny menšiny. Takto uvedená identifikace národnostních či etnických menšin je příliš vágní.
K otázce dílčího kritéria týkajícího se způsobu podpory k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice žadatel uvedl, že informačně i marketingově podporuje charitativní projekty, které podporují
minority či zdravotně hendikepované (např. Člověk v tísni, Movember atd.) Svá tvrzení nijak nedoložil.
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Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. spočívají zejména
v nejvyšší míře naplnění zákonného kritéria určujícího ekonomickou, organizační a technickou
připravenost žadatele k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., oproti účastníku řízení EVROPA 2, spol. s r.o.
Kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. bylo u vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
splněno. Účastník řízení EVROPA 2, spol. s r.o. toto kritérium splnil jen částečně.
Zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b , přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo u vítězného účastníka řízení Rádio
Dobrý den, spol. s r.o. splněno s největším bodovým ohodnocením. Účastník licenčního řízení
EVROPA 2, spol. s r.o. získal o jeden bod méně.
Také při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo u vítězného
účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. hodnoceno jako splněné. Účastník řízení EVROPA 2,
spol. s r.o. toto kritérium splnil pouze částečně.
Kritérium ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. o přínosu k zajištění
rozvoje kultury menšin v České republice vítězný účastník řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. zcela
splnil, Účastník řízení EVROPA 2, spol. s r.o. toto kritérium nesplnil.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 S b , nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až IV. tohoto rozhodnutí.
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Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádostí o licenci lze podle ustanovení §19 a § 66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 22.7.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 22.8.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (přehled,
22.4.2014, Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území Kutná Hora 92,5 MHz),
Dokument (mapa, 22.8.2014, mapa Kutná Hora 92,5 MHz)
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P ř í l o h a č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Rádio Dobrý den, spol. s r.o.

Označení (název) programu:

Rock Rádio

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem

II. Dalši programové podmínky
-

podíl mluveného slova v denním průměru 7 až 10% oproti hudebnímu programu

-

zpravodajství od 06.00 do 17.00 hodin ve všedních dnech každou hodinu po dobu dvou minut.

-

víkendové zpravodajství od 08.00 do 17.00 hodin

-

výběr skladeb zahrnuje období od 60. let až po současnost. Převažujícím hudebním stylem bude
rock a pop-rock, případně pop

-

poměr české hudební produkce je přibližně 10-15% k produkci zahraniční

-

program je zaměřen na cílovou skupinu posluchačů 20 - 40 let, je koncipován tak, aby zaujal i
ženskou část publika (cca v poměru 60 % mužů a 40 % žen)
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Kutná Hora 92,5 MHz
provozovatel /
Programová skladba
název programu vysíláni

Cílová skupina Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas /
ČRo1
Radiožurnál

Zpravodajsko-publicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech
doma i v zahraničí; zprávy z politiky,
ekonomiky, kultury a sportu,
aktuální informace o dopravě,
energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiků, představitelů
institucí a podniků a dalších
osobností; publicistické příspěvky,
specializované pořady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka

Nezpravodajská celoplošná
stanice

nejrůznější
věkové
skupiny, z
nejrůznějších
koutů země

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika, Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava,
regionálních studií
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Kulturní stanice (syntéza
všech druhů kultury a umění)

Nejrůznější
Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední
věkové skupiny přenosy z rockových klubu,
dny stejné - ranní zpravodajská
se zájmem o
alternativní hudba
Mozaika- info z kultury, recenze
kulturu
vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika,
Čajovna-pořad pro novou generaci
kultur, posluchačů, večer Opera včetně přenosů

Český rozhlas / regionální stanice pro území
Region - Středni Středočeského kraje
Čechy
Český rozhlas /
ČRo Pardubice
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Regionální stanice Českého
rozhlasu, vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin, poté
ČRo 5 Regionální noc
(program všech regionálních
stanic)

pop, country, folk, dechovka

Zpravodajství, publicistika, zábava,
kontaktní pořady, talk show,
magazín o zahrádkaření a kutilství

široký výběr hudebních žánrů, Zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory a počasí a sport, publicistika, diskuze,
hosté, hudba a zábava, soutěže,
interprety
události regionu

Místní info

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad
se zabývá osudy
Romů a jejich životní
kulturou

Zaměření na
regionální
zpravodajství

Pořady věnované
národnostníma
sociálním menšinám

Zaměření na
region a
regionální
informace

0 Roma vakeren romské vysílání

Český rozhlas /
ČRo Hradec
Králové

InFin, s . r. o. /
COUNTRY
RÁDIO

Regionální stanice Českého
rozhlasu, vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin, poté
ČRo 5 Regionální noc
(program všech regionálních
stanic)
Hudební stanice ve formátu
p. 25-49 let s.
country, folk a příbuzné žánry, 20-55 let
doplněno zpravodajstvím

široký výběr hudebních žánrů, Zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory a počasí a sport, publicistika, diskuze,
hudba a zábava, soutěže, události
interprety
regionu

60. l é t a - R ' n ' R , country a
folk, bluegrass, gospel,
americký Protestsong,
trampská hudba, mluvené
slovo max. 8 %

Česká a zahraniční produkce
v poměru 60:40, zpravodajství
formou informačních prvků, kulturní
servis, rozhovory, dopravní servis,
hudební a žánrové pořady

Zaměření na
region, dopravní
informace a
regionální počasí

InFin, s . r. o. /
Country
VÝCHOD

hudební rádio rodinného typu, 25-50 let s
kontaktní pořady, komerce,
přesahy
zpravodajství se zaměřením zejména dolů
na region

hity od 70. let do současnosti

Zpravodajství včetně sportu,
aktuální informace
informační servis, dopravní
z regionu
zpravodajství, publicistika,
moderace zábavy; podíl mluveného
slova 7-10 % mimo reklamu v prime
time, podíl regionálních informací
25 % z mluveného slova

MEDIA
BOHEMIA a. s . /
Fajn rádio

Hudební rádio se zaměřením p. 12-35 let
na region a současnou hudbu

Soft rock, pop, módní trendy,
mluvené slovo cca 1 5 %

Česká a zahraniční produkce
(10:90), zpravodajství, informace a
servis (Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího
podílu mluveného slova

Informace o
politickém,
kulturním,
sportovníma
společenském
dění v regionu
(cca 40 %
zpravodajství)

Informační diskusní kluby,
publicistické pořady (Press klub),
interaktivita - práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Frekvence 1,a. Všeobecné celoplošné rádio
s . / F R E K V E N C E zábavy a informací
1

Zaměřeno na
60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu s cílovou česká hudba, střední proud,
skupinou 29-49 rock, dance, folk, country
let

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní
partner
- zpravodajství
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Hudební rozhlasová stanice - p. 18-35 let
Radio
Investments s . r. zaměření na hudbu středního
proudu
o. / K i s s

Hudba středního proudu

Podíl mluveného slova cca 10 %,
zpravodajství, sport, počasí,
doprava, hitparáda, písničky na
přání zábava,

Lokální hudební stanice
Radio
Investments s . r. s rockovou orientací
o. / Radio Beat Ru/138/01

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis,
počasí, doprava, očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

p. 20-50 let

Hudba tvořena z 1/3 hity 60.¬ Zpravodajství - doprava, počasí
70. let, z 1/3 hity 8 0 . - 1 . půlky přehled tisku, publicistické rubriky,
90. let, 1/3 současných hitů,
zajímavosti, kultura, zájmové
podíl hudby 85-90 %, česká a činnosti
slovenská hudba 20 %

Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci - 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v
hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady
- reakce posluchačů, důraz na
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace
z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých měst

50 % novinky + hity od 1995současnost CHR+hotAC zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

Kulturněinformační rubriky
o d ě n í v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové
stanice

MEDIA
BOHEMIA a. s . /
Rádio BLANÍK
VÝCHODNÍ
ČECHY

Regionální hudební stanice s
krátkým zpravodajstvím a
blokem informací

LONDA, spol. s
r. o. / RÁDIO
IMPULS

Celoplošné zpravodajské a
p. 30-45 let, s.
informační rádio, v hudební
25-50
složce vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

Orientace na
regiony
prostřednictvím
mluveného slova,
regionální
zpravodajství

Programy přijímatelné dobře
E V R O P A 2, spol. Hudební rádio
s r. o. / E V R O P A
2
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p. 12-30 let

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy
a živé telefonování), Factory
Bootleg Monopol (taneční hudba),
Hitparáda Evropy 2

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

nezávislá hudební,
Rádio Contact
Liberec spol. s r. informační, komerční
rozhlasová stanice
o. / Rádio
Contact Liberec

Rádio Černá
Hora II s . r. o. /
RÁDIO ČERNÁ
HORA

hudební stanice s lokálním
zpravodajstvím

Rádio Proglas, s . Rodinné rádio
r. o. / RÁDIO
PROGLAS

20-50 let

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roli + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce 60
70 % z podílu hudby

p.20-29 let s. 12¬ hudba středního proudu a hity lokální právy a vstupy z akcí,
45 let
dopravní a kulturní servis, sněhový
80. a 90. let, formát hot AC
servis, oznamy a hudební
blížící se až CHR
upoutávky, písničky na přání,
hudební pořady, zábava
široké
Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské
spektrum
pod 16 % z hudební produkce pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem.
Podíl folklórní hudby neklesne Náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
Populární a výplňová hudba
42,9 %

J O E Media s . r.
o. / Rádio
SÁZAVA

Hudebně zábavné rádio s
důrazem na region, s
dramatickými prvky ve
vysílání, doplněné stručným
informačním servisem

Programy přijímatelné částečně:
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Zpravodajství ze světa, z domova a zpravodajství z
v maximální míře z regionu,
regionu
dopravní informace, počasí, kulturní
servis, hádanky, soutěže, písničky
na přání, podíl hudby cca 60 %,
podíl mluveného slova 14-15 %,
podíl zpravodajství 6-7 %

20 - 40 let

lokální
programové prvky

Denně zprávy
z pokrytých
regionů

Duchovní pořady

- Nevysílá reklamy

Podíl mluveného slova neklesne
pod 35 %
Podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
Podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
country, oldies, rock & folk, se Zprávy zaměřeny na dění v regionu,
zaměřením na hudební
doplněné zprávami z domova a ze
produkci od 50. let do
zahraničí a dopravním servisem,
současnosti s významným
mluvené slovo zaměřeno zejména
podílem domácí produkce
na dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže,
záhady a mystiku

zprávy zaměřeny Podpora kulturních
na dění v regionu aktivit v regionu,
a na kontakt s
smysluplná péče o
posluchači
menšiny v regionu
(zejména vietnamská
a romská menšina)

B B C Radiocom
(Praha) s . r. o. /
B B C World
Service

Zpravodajsko-publicistická
stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

hudební stanice s vyváženým p. 18-35 lets
Radio
přesahy
Investments s . r. podílem informací
o . / K i s s jižní
Čechy
MEDIA
BOHEMIA a. s . /
Rádio BLANÍK

Hudební regionální stanice

EVROPA 2, spol. Hudební rádio
s r. o. / Rádio
Evropa 2 Východní Čechy
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p. 20-45 let

p. 12-30 let

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Hudba středního proudu

Hudba od 70. let po
současnost, pop music+folk a
country, podíl české hudby cca
30 %

Zpravodajství, publicistika,
vzdělávání, sport, zábava, bloky
v českém (8.00-11.00 a 13.00¬
16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny
Podíl mluveného slova 1 0 % ,
zpravodajství, sport, počasí,
dopravní informace, kulruní a
společenské akce, hitparády,
písničky na přání, Dance party

Zpravodajství, informační servis,
sport, předpověď počasí, kulturní a
dopravní informační servis, životní
prostředí, podpora cestovního
ruchu.
50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy
současnost CHR+hotAC a živé telefonování), Factory
zaměřeno na cílovou skupinu, Bootleg Monopol (taneční hudba),
angloamerická produkce, 10 % Hitparáda Evropy 2, mluvené slovo
domácí tvorby
7,5-15%

Pořady věnované
menšinám

Zpravodajství
především z
regionu

Aktuální
informace o životě
v regionu,
regionální
zpravodajství,
Kulturněinformační rubriky
o dění v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové
stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače KUTNA HORA NEMOCNICE
92,5 MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (51 905 obyvatel)

Měřítko:
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I

10 km

i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Břeclav m ě s t o 99,6 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
AZ M e d i a , a.s. / ROCK MAX
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
19.8.2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qi)/6,120 oo Praha 2
Tel.: + 4 2 0 2711 813 8 3 0 / Fax; • i p o 27q 810 í
www.rrtv.cz

AZ Media a.s.

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 4 / z a b
Č.j.: S T R / 3 3 6 7 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 15 - 2014 / poř.č.: 62

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 19. srpna 2014 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společností AZ Media, a . s , IČ: 25648837, se sídlem Filmová 174, PSČ 761 79, Zlín,
podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav 99,6 MHz / 1 0 0 W pro program ROCK
MAX na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Břeclav 99,6 MHz / 100 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Břeclav 99,6 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Břeclav99,6 M H z / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20

Program bude šířen regionálně

Základní programová specifikace:
Hudebně zpravodajská a kontaktní rozhlasová stanice
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Odůvodněni:
Rada na svém 3. zasedání 2014 (bod 7.) dne 4. února 2014 vyhlásila licenční řízení se souborem
technických parametrů Břeclav 99,6 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20 se lhůtou pro
doručení žádostí do 13. března 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu účastník řízení AZ Media, a.s. pro program ROCK MAX.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 17. června 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
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-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

-

-

7)

-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

hudební formát

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná

hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 S b , představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 13. března 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí
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0 licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu ROCK MAX prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů
Břeclav 99,6 MHz / 100 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října
2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto r o z h o d n u t í - A Z Media, a . s .
Rada o udělení licence rozhodla 9 hlasy svých členů z 9 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení A Z Media, a.s. požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudebně zpravodajské
a kontaktní rozhlasové stanice" s názvem programu ROCK MAX.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Společnost AZ Media a.s. vysílá svůj program od roku 1994, tedy k dnešnímu dni již 20 let. Ohledně
zkušeností statutárních orgánů žadatele Rada shledala, že paní Hana Kučerová je členem
představenstva od roku 2011 a paní Mgr. Petra Volfová je členem od roku 2013, obě se však pohybují v
oblasti rozhlasového vysílání bezmála 20 let a tudíž jsou zárukou letité zkušenosti v oblasti provozování
rozhlasového vysílání. Předseda představenstva JUDr. Miroslav Kyprý působí ve společnosti od roku
2007. Zkušenosti dalších vedoucích pracovníků žadatele se pohybují v řádech 10 a více let. Organizační
řešení získávání místních informací bude žadatel zajišťovat prostřednictvím vlastních a externích
redakčních pracovníků, zástupců významných subjektů v dané lokalitě (tiskoví mluvčí) a v neposlední
řadě prostřednictvím redakčních serverů s akcentem na danou lokalitu ve vlastních redakčních a
servisních formátech. Žadatel deklarované organizační řešení získávání místních informací doložil
orostřednictvím dohodv o SDoluDráci s městem Břeclav s městskou DOIÍCÍÍ v Břeclavi a s wdavatelstvím
Wava-Labe-Press, které vydává regionální Deník na jižní Moravě.
Rada shledala také naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele
k zajištění vysílání. Program bude financován zejména prostředky z prodeje reklamního času
prostřednictvím již několik let osvědčené partnerské reklamní agentury s vlastním obchodním týmem v
oblasti lokální reklamy. Finanční spolehlivost společnosti žadatele je vyjádřena již 20-letou existencí
společnosti na poli rozhlasového vysílání a též bankovní garancí vydanou Komerční bankou a.s. jejímž
klientem je žadatel již od roku 1999. Bankovní referencí byla též doložena finanční spolehlivost vlastníků
žadatele.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi
od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu
přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti s akciemi na jméno (76
ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 1 ks kmenové akcie
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400 000,-Kč). Akcionáři jsou v současnosti JUDr.
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Miroslav Kyprý a Mgr. Ing. Jan Vavřina. Pokud jde o dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době
podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť lze z podkladů doložených
žadatelem zjistit osoby, které jsou držiteli akcií a které tudíž vykonávají rozhodující vliv ve společnosti
žadatele. Pokud jde o dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, i zde Rada rozhodla o
přidělení jednoho bodu, neboť akcie žadatele nejsou veřejně obchodovány a případné změny majitelů
akcií lze dohledat ve veřejných zdrojích v České republice. Rada tudíž shledala kritérium transparentnosti
vlastnických vztahů jako splněné.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto základním kritériu
přiděleno pět bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za naplnění dílčího kritéria podílu mluveného
slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova na celkovém vysílání bude v primetime (všední den 6-20
hod) 8,5-15%, mimo primetime (všední den v pásmech 5-6 h o d , 20-22 hod.) cca 5-8,5% a o víkendech
(8-18 hod.) pak 5-10%. Spodní hranice takto navrženého parametru však nedosahuje střední hodnoty na
již pokrytém území, která činí 12%. Žádný bod Rada nepřidělila ani za naplnění kritéria podílu autorsky
vyrobených pořadů. Ačkoliv střední hodnotu tohoto parametru nelze na již pokrytém území určit, žadatel
ohledně podílu autorských pořadů neuvedl žádné relevantní informace ani v projektu ani v rámci
veřejného slyšení a Rada k přidělení bodu nemohla přistoupit. Naopak jeden bod přidělila žadateli za
naplnění kritéria Dodílu zoravodaiskvch a servisních informací neboť střední hodnotu tohoto parametr
nebylo možné na pokrytém území určit. Žadatel uvedl, že zpravodajské a servisní informace budou tvořit
jednu čtvrtinu až jednu polovinu podílu mluveného slova v hodině v pracovních dnech.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele vyráběn
nově. Program ROCK MAX pro Břeclav bude přebírán od již stávajícího programu ROCK MAX, který je
dle žadatele pro danou lokalitu dostatečně atraktivní, nikoliv tedy od jiného provozovatele a Rada
přistoupila k přidělení bodu. Stejně tak učinila i v kritériích orientace na region a orientace na užší lokalitu.
Tato orientace bude realizována v hlavním zpravodajském formátu vždy v celou hodinu 6-18 (prioritní
informace), dále ve speciálním formátu regionálních zpráv (ve všední dny 10:50 a 13:50), v servisních
prvcích (počasí, sport, kultura), v příležitostné prvcích „news to use" v moderátorských vstupech a dalších
příležitostných formách prezentace.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (rocková hudba v celé její šíři bez omezení žánrové a
subžánrové specifikace) shledala, že na rockovou hudbu se ve svém vysílání značně orientují alespoň tři
programy již na pokrytém území zachytitelné (Kiss Hády, Rádio Impuls, Rádio Čas - FM). Pokryté území
je tak rockovou hudbou již saturováno stávající nabídkou programů. Hudební formát žadatele též není na
pokrytém území neobvyklý a nesplňuje požadavky Manuálu, což Rada promítla do nulového hodnocení
tohoto kritéria.
Ohledně cílové skupiny žadatele Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina recipientů ve
věku 30 - 45 je již na pokrytém území saturována, a to programy, které lze označit za formátově blízké
programu žadatele, což mělo za následek nulové ohodnocení tohoto dílčího kritéria. Naopak jeden bod
žadatel získal za naplnění dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu, neboť
jednotlivé programové prvky v programu žadatele jsou dle názoru Rady vhodně navázány na
definovanou cílovou skupinu. Žadatel se zaměřuje především na srozumitelné a aktuální zpravodajství
přizpůsobené potřebám cílové skupiny (parametry praktičnosti, srozumitelnosti a kritické selekce zdrojů),
dále na servis (počasí zacílené na region, kalendárium), události (moderátor v ploše mimo redakci),
vlastní dopravní servis s aktivní účastí posluchačů, realizovaný přes bezplatnou linku. Vzhledem k
územnímu pokrytí je také posílen regionální servis v samostatném formátu regionálních zpráv a
vzhledem k cílové skuDině ie posílen i SDortovní servis (2-2
hodinv v orimetimel Dále se iedná
například o sezónní servis naoř zimní střediska cvklotbv) autorskv produkované lifestvle" mbrikv
odrážeiící strukturu záimů cílové skucinv řmotombrika Technet filmová rubrika
Kalendárium
orientované na hudební události)
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Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel již nyní vytváří pestrou škálu autorských pořadů a
rubrik s lifestyle tématy ve stylu formátu programu žadatele. Jedná se například pořad o Rockování s
Jardou Louckým (komentovaná skladba), Tip od 105ky (komentovaná skladba), Svezte se (motorubrika),
Technet (komunikační technologie, sociální sítě a technické novinky), Filmová rubrika či Kalendárium
hudebních událostí. Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů tak Rada ohodnotila dvěma ze dvou
možných bodů. Podporu začínajících umělců žadatel realizuje vlastní talentovou soutěží „Bandzone
ROCK MAX 12", která běží již devátým rokem, přičemž již třetím rokem v prestižní spolupráci s největším
českým hudebním serverem Bandzone. Kulturní akce žadatel podporuje prostřednictvím jednak „on air"
aktivit, což jsou hudební tipy, pozvánky a kulturní servis ve vysílání. Dále také na svém webu v sekci Kam
wrazit Žadatel též Doskvtuie mediální oartnerství a oodooru začínaiícím nevvdělečnvm nebo
charitativním projektům (především žánrové hudební akce) Takto deklarovanou podporu žadatel také
doložil do sorávního S D Í S U (Koncert rjro Karla D o d D o r a menších hudebních festivalů Kam wrazit Den
Země 2013)
*
'
Kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
bylo Radou ohodnoceno dvěma body a tudíž jako částečně splněné. Žadatel identifikuje menšiny
jazykové, velkou míru pozornosti věnuje také handicapovaným občanům s různými formami postižení či
oslabení a sociálně handicapovaným. Žadatel plánuje poskytovat mediální partnerství eventům, které se
věnují různým formám znevýhodnění a stratifikace (např. sociální kampaně dobrovolného dárcovství,
centrum pro léčbu schizofrenie Horizont, společnost Handicap). Takto shora popsanou podporu žadatel
velmi podrobně doložil i do správního spisu. Rada však nemohla přidělit plný počet bodů, neboť dle
názoru Městského soudu v Praze nelze považovat tuto skupinu obyvatel za menšinu v t o m smyslu, že
rozvoj jejich kultury by vyžadoval zvláštní přístup. Rada však jedním bodem ocenila skutečnost, že
moderace části vysílacího primetime bude realizována ve slovenském jazyce, což bude zajištěno
zkušeným moderátorem Milanem Krajčim (spolupráce již čtvrtým rokem).
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti AZ Media,
a. s. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje.
Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně
zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak
tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro pňjetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 S b „ nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 19.8.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (text materiálu, 24.9.2014, Licenční podmínky), Dokument (přehled,
6.8.2014, Přehled rozhlasových programů zachytitelných na území Břeclavi), Dokument (mapa,
24.1.2014, Mapa Břeclav 99,6 MHz)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

AZ Media, a.s.

Označení (název) programu:

R O C K MAX

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudebně zpravodajská a kontaktní rozhlasová stanice

II. Další programové podmínky

1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni k uděleni
licence (§21 odst. 3)

2)

-

regionálně orientované zpravodajství a servisní rubriky

-

podpora neprofesionála hudební scény

-

podpora menších žánrových hudebních akcí

Jednotlivé programové podmínky

primární cílová skupina 30 - 45 let
podíl mluveného slova: ve všední den od 6 do 20 hod. 8,5 - 15%; mimo primetime ve
všední den v pásmech od 5 do 6 hod. a od 20 do 22 hod. 5 - 8,5%; o víkendech od 8 do
18 hod. 5-10%)
podíl zpravodajských a servisních informací 25 - 50% z celkového podílu mluveného
slova
hudební formát - rocková hudba v celé její šíři bez omezení žánrové a subžánrové
specifikace
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Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v Břeclavi 99,6 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál

celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači
preferující
seriózní
informace
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Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava

ČRo Brno

Hudební formát

kultury a umění)

se zájmem o
kulturu

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu
Brněnské vysílání nabízí mimořádně
pestrou hudební nabídku, od populárních
a folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Regionální vysílání v
jihomoravském a
zlínském regionu

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
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Radio Investments hudební regionální
s. r. o. / KISS HÁDY stanice středního
proudu

16-29 lets
nejnovější hity
přesahem 39 let doplněné o klasické
hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

dynamický program plný trendových
pořadu, např. ráno s Bořkem a Alenou,
dopravní zpravodajství, žhavé tipy,
vánoční strom, upíří rej, s Kissem na
cestách

Aktuální informace o
společenském a
kulturním dění

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Rádio Pálavá s. r. o. Regionální hudebné- p. 20-29, s. 16¬
zábavná stanice
50
/Rádio Jih
s důrazem na místní
zpravodajství

80. léta - současnost pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
hotAC s regionálními
vybočeními (folk) 1 *
týdně moravská
dechová hudba

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
Důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty,
informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova 12 %,
hudba 88 %

NONSTOP s. r. o. / hudebně-zábavná
RÁDIO KROKODÝL regionální
rozhlasová stanice

Pop, rock, současná
Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
taneční hudba, širší
politika, ekonomika, sport
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

15^15 let,
primárně 20-29
let

Informační servis pro
jihomoravský region

hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle
věku

Programy přiiímatelné dobře:
p. 18-55 let

J U K E BOX, spol.

s r. o. / RADIO ČASFM

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády...

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
- FM jižní Morava
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na
kmitočtu Třinec posíleno o klasický rock, folkrock,
Godula 89,5 MHz
s doplněním spřízněných žánrů
Radio Proglas, s . r.

o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
z pokrytých regionu
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.
Náboženské pořady

Klasická a duchovní
hudba 14,9%

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová
hudba 42,9%

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
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Duchovní pořady

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

Programy přiiímatelné částečně
RadioPraha s.r.o. /
Rádio Dechovka

Hudební rádio se
zaměřením na
dechovou a lidovou
hudbu

P S KŘIDLA, s . r. o. / hudební regionální
stanice
Rádio P E T R O V

3367-15

posluchači ve
věku 50 let plus

dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé
písně s přesahy do
country,
folku, trampských
písní, písní staré
Prahy a populární
písně 60. let.

mluvené slovo bude minimálně 5 % z
není orientován na
celkového denního vysílacího času, podíl region, celoplošný
autorsky
program
vyrobených pořadů bude minimálně 3 % z
celkového denního vysílacího času a podíl
zpravodajství a
servisních informací, kdy zpravodajství
nebude předmětem hudebního rádia,
pouze servisní informace
z kultury, z kutilství, zahradničení atd.,
popřípadě ještě informace o zdraví, bude
tvořit minimálně 20 minut
denně.

cílová skupina
30-39

retro formát (1975¬
Aktuální informace, pravidelné
1985), 30 % folk a
zpravodajství, počasí, publicistika, strip
country, 7 , 5 - 1 0 %
talkshow,
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací
ve všední dny, 3-5 o
víkendu, 30 % české a
slovenské hudby,
brněnská hudební
scéna

80 % zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu, odpojování
zpravodajského
pořadu Zpravodajství
ze Žďárská

bezplatné podporuje
duševně nemocné

Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-58 966/2013-613 ze dne 18. 7. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BŘECLAV 99,6 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (37 524 obyvatel)

Měřítko:
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
M o s t 102,6 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / COUNTRY RADIO
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
EVROPA 2, spol. s r.o. / Evropa 2
Datum udělení licence
2. 9. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qi)/6,120 oo Praha 2
Tel.: + 420 27^ 813 830 / Fax; + ipo IJH Bio

885

www.rrtv.cz

RADIO UNITED BROADCASTING
o.

s. r.

Říčanská 3/2399
10100
Praha-Vinohrady
Česká republika

EVROPA

2, spol. s r. o.

Wenzigova 4/1872
12000 Praha-Nové Město
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2014/36/zab
Č.j.: F O L / 3 2 4 5 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 16 - 2 0 1 4 / poř.č.: 10

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 S b , správního řádu, vydala dne 2. září 2014 toto

rozhodnutí:
I.

Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o, IČ 29131901, se sídlem Říčanská
2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Most
102,6 MHz / 1 0 0 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti
ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
zachytitelných na území pokrytém z vysílače Most 102,6 MHz / 100 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Most 102,6 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysíláni:

24 hodin denně

Územní rozsah vysíláni:

dle souboru technických parametrů

S o u b o r t e c h n i c k ý c h parametrů:

Most 102,6 MHz / 1 0 0 W

s o u ř a d n i c e WGS 84:

13 39 0 8 / 5 0 29 32

program bude šířen regionálně
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Základní programová specifikace:
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry.
II.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Evropa 2
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Most 102,6 MHz / 1 0 0 W,
společnosti EVROPA 2, spol. s r. o , IČ: 15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000.
Odůvodnění:
Rada na svém 2. zasedání bod 31 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Most 2 102,6 MHz / 1 0 0 W se lhůtou pro
doručení žádostí do 27. února 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení: společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o.
(původně InFin s.r.o.) s programem COUNTRY RADIO a společnost EVROPA 2, spol. s r.o. s
programem Evropa 2.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení na 13. května 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 S b , který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud vtéto oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak
Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);
způsob financování vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání;
stadium existence žadatele;
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu,
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost s
terestrickým vysíláním (0-1 b);
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);
zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b);
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání;
organizační struktura žadatele;
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu,
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b);
možné informace od ČTÚ /synchronní vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání;
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu,
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v t é t o oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče;
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru;
plnění licenčních podmínek,
k § 17 odst. 1 pism. b) zákona č. 231/2001 S b .
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b ) ;
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b ) ;
další dílčí kritéria
právní forma žadatele;
stabilita vlastnických vztahů žadatele,
k § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 S b .
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základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);
orientace užší na lokalitu, tj. město v oblasti pokryté budoucím vysíláním (0-1 b).
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2b).
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).
k § 17 odst. 1 pism. e) zákona č. 231/2001 S b .
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů,
k § 17 odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 S b .
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2b);
způsob podpory (0-2b).
další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám.
Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)
Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu
vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více než 75%, více než 50% a
méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů
rozhlasového vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na
webových stránkách.
2)
Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná hodnota (tedy licenční
podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném území.
3)
Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
4)
Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně
než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a
podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v
každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu.
Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou za chytíte Inost je koeficient 0,7 a pro částečnou
zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem,
je - li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
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5)
Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové
rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady vjednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
nřidélpné na
hlasování Radv hvlv
v ipdnntlivvrh
n whodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv rozhodovací
tabulky)

7ákladé těchto
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Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu kjednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 S b „ představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků vjednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 27. února 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta
k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu obou žádostí o
udělení licence, Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Most 102,6 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8 let,
nejdéle však do 10. října 2025, od právní moci tohoto rozhodnutí programu COUNTRY RADIO účastníka
řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 12 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
vysílání programu COUNTRY RADIO. Jedná se o hudební stanici ve formátu country, folk a příbuzné
žánry.
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Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, společnost RÁDIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. jako provozovatel COUNTRY RADIA dosahuje dlouhodobě a kontinuálně
pozitivní hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj. Tyto
investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s celkovou strategií rozvoje společnosti. Investiční
kapitál potřebný k realizaci projektu COUNTRY RÁDIO prostřednictvím nové licence bude tedy žadatel
čerpat výhradně z vlastních zdrojů, za co mu byl v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání
přidělen jeden bod. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé
jedním bodem, neboť finanční stabilitu žadatel doložil bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti
známo, že by vůči žadateli bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Finanční
stabilita vlastníků žadatele byla rovněž doložena, a to bankovními referencemi společníků: společnosti
RÁDIO UNITED GROUP a.s. a společnosti GES MEDIA ASSET a.s. Vůči společníkům nebylo vedeno
žádné řízení z důvodů neplnění finančních závazků. S ohledem na reálné provozování rozhlasového
vvsíláním účastníkem řízení a skutečnost že ie subiektem s dlouhodobě úsrjěšnvmi ekonomickými
výsledky, které zaručují finanční a ekonomickou stabilitu žadatele, dospěla Rada k závěru že skutečnosti
uváděné účastníkem řízení v této ob lei st i jsou věrohodné Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na
finanrru/ání
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přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu
Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem. Žadatel, kterým je společnost RÁDIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., je
nástupnickou organizací vzniklou fúzí společností Rádio Investments s.r.o, InFin s.r.o. a Agentura TRS
s.r.o, s dnes již více jak dvacetiletou zkušeností s provozováním rozhlasových stanic.
Zkušenosti
provozovatele s rozhlasovým vysíláním jsou značné.
Statutárním orgánem společnosti RÁDIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. jsou jednatelé. Oba jednatelé
společnosti mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání. Jednatelé jednají jménem
společnosti samostatně. Jednatel žadatele Mgr. Vladimír Faifr, M B A , má zkušenosti s ekonomickým,
technickým i organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele
společnosti STAR PROMOTION s.r.o. Jednatel žadatele pan Luboš Jetmar má zkušenosti s
ekonomickým, technickým i organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a to z
pozice jednatele od ledna 2013 ve společnostech, které provozovaly rozhlasové vysílání například
společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o. Rádio TWIST Praha, s.r.o, BROADCAST MEDIA, s.r.o, DELTA
MEDIA BROADCASTING s.r.o. a RÁDIO PUBLIKUM spol. s r.o.
Ve vedoucích funkcích žadatele jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí v jiných médiích, což
žadatel doložil jejich profesními životopisy.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Žadatel uvádí, že vysílač COUNTRY RADIA bude instalován a
provozován na střeše výškové budovy v jihovýchodní části města Most. Kmitočet 102,6 MHz bude šířen z
nově vybudovaného anténního systému. Dodávka potřebných technologií a jejich montáž na místě je
předjednána s osvědčeným partnerem, společností FPG SERVIS s.r.o, což žadatel doložil přiloženým
vyjádřením. Vzhledem k tomu, ž e Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli
žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným a
jeho společníky jsou společnosti RÁDIO UNITED GROUP a . s , IČ: 291 27 599, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 90% (jejímž jediným společníkem je GES MEDIA
ASSET, a . s , IČ: 271 81 804, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000) a GES
MEDIA ASSET, a . s , IČ: 271 81 804, Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1s 10% podílem. Co
se týče společnosti GES MEDIA ASSET, a . s , jejím jediným společníkem je GES ASSET HOLDING, a . s .
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IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejíž jediným společníkem je
nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B.V., Amsterdam, Locatellikade 1, 1076 A Z Amsterdam,
Nizozemské království, IČ zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu
pod č. 34259187. Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. osobách majících v konečném
důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za základní dílčí kritérium znalosti koncových
vlastníků v době podání přihlášky. Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium
neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické
struktuře týkající se uvedených společností se sídlem mimo území České republiky (resp. založených
oodle iiného než českého orává) bv se totiž niiak neoroievila naDř v českém obchodním reistříku
Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení §
17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabidky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila sedmi body a má za to, že jej žadatel splňuje
částečně. Při hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové
skladby žadatele o licenci:
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného
slova byl žadatelem stanoven na 7-12%. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání
(Rada brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili 7%) však nedosahuje střední hodnoty podílu
mluveného slova, které činí na daném území 10%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod. Podíl
autorsky vyrobených pořadů stanovil žadatel na 100% z mluveného slova. Všechny pořady vysílané
COUNTRY RADIEM jsou vlastní autorské pořady. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů
nebylo možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Podíl zpravodajských a servisních informací byl stanoven v následujícím rozsahu: v pracovních dnech
mezi 05:00-09:00 každou půlhodinu, od 9:00 do 18:00 každou hodinu s výjimkou 11:00 a 14:00 kdy
žadatel vysílá rozšířené kulturní pozvánky s akcentem na region. Střední hodnotu podílu zpravodajských
a servisních informací nebylo možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení
ohodnocen jedním bodem.
Třemi body Rada ohodnotila lokalizaci programu COUNTRY RÁDIO. Žadatel plánuje nabízet program,
který bude připravován a vyráběn výhradně pracovníky společnosti. V tomto ohledu tedy půjde o
kompletně originální program. U dílčího kritéria orientace na region žadatel uvádí, že program bude
maximálně lokalizován na region Mostecka s tím, že počítá s rozšířením zpravodajství a jiných rubrik o
tuto lokalitu. V pořadu Ozvěny osadních ohňů jsou připraveny rozhovory se zástupci trampských osad v
regionu Most, jejich hostování ve studiu COUNTRY RADIA, pozvánky na trampské akce. Oblastní
krušnohorské kolo Porty probíhá v Mostu blízkém Litvínově. Napojení Porty na COUNTRY RÁDIO je
samozřejmostí. V programu nebudou chybět soutěže o vstupenky na nejrůznější kulturně společenské
akce iako isou koncerty festivaly countrv bály sportovní akce či výstavy konané v Mostu a okolí
(orientace na užší lokalitu).
Hudební formát COUNTRY RADIA sestává především z country, folku, trampských písní, bluegrassové
hudby a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let. V tomto formátu zásadně převažuje
česká tvorba. Podobný hudební formát vysílají na území pokrytém signálem vysílače již 4 programy
(Rádio Blaník, Hitrádio FM labe, Frejkvence 1 a Rádio Impuls). Žánrová nabídka žadatele je na pokrytém
území obvyklá a rovněž, tato nabídka nesplňuje podmínky manuálu. Za kritérium hudebního formátu tedy
žadateli nebyl přidělen žádný bod.
V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen dvěma body ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je vymezena primárně na posluchače 35-79 let. Tato
věková skupina není na území Mostecka pokryta stávajícími provozovateli. Programová nabídka žadatele
je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky s touto cílovou skupinou
korespondují a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu.
Základní dílčí kritérium přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , Rada hodnotila šesti body ze šesti. COUNTRY RÁDIO vytváří
originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady. Za původní tvorbu lze považovat např.
pořady Knižní hitparáda (autorský pořad Miloně Čepelky z Divadla Járy Cimrmana mapuje zajímavé
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knižní novinky), Pozdní sběr, Country, Oldies a Rock'n'Roll party (Míra Křen ve svém autorském pořadu o
„zlatých" dobách vzniku country a rock'n'rollove hudby) a pořad Ozvěny Osadních ohňů. Za vytváření
autorských pořadů byly žadateli uděleny 2 body.
Co se týče podpory začínajících umělců, COUNTRY RADIO bude pravidelně informovat v kulturních
pozvánkách, ve zpravodajství a ve speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry o
hudebních akcích v Mostě a okolí. Žadatel bude uskutečňovat i rozhovory s interprety - novinky a pozvání
na koncerty. Žadatel uvedl příklady pořadů, které se věnují právě začínající umělcům, a to Hitparáda
Folkové stupně, Talent Country Radia a Hudební kurýr. Žadatel svou podporu začínajících umělců doložil
do spisu, a proto mu byly přiděleny v tomto dílčím kritériu dva body ze dvou.
Za podporu kulturních akcí byly žadateli přiděleny opět dva body. Žadatel se již v regionu podílí na
podpoře přehlídky uměleckých projektů. Nezbytnou součástí programu COUNTRY RADIA jsou
pravidelně zveřejňované kulturní pozvánky. Žadatel spolupracuje s festivaly v Mostě a okolí a další
spolupráci již nyní chystá: Křižanovský Vaťák, Bobování, Potlach u Straníků, Osecká kytara, Osecké léto,
Babí léto na Kyselce, Zpívání dovoleno, Mstišovský daněk, Festiválekv Ráči, Lomský festival, Chlumecký
guláš, Hrobský tuplák. Kulturní pozvánky COUNTRY RADIA budou také obsahovat informace z větších
kulturních stánků v Mostě a okolí, ale samozřejmě i z country klubů a menších scén. Nebudou chybět
informace o výstavách historických památkách a akcích pořádaných na hradech zámcích v kostelech a
muzeích v Mostě a severních a západních Čechách. Žadatel svou spolupráci s regionem doložil do spisu,
proto mu byly přiděleny v tomto dílčím kritériu opět dva body ze dvou.
Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kulturních, národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . žadatel
ve svém projektu zmiňuje slovenskou, ukrajinskou, vietnamskou a romskou menšinu.
Rada vzala v potaz skutečnost, že žadatel reaguje na tuto problematiku přímo v programových prvcích,
které jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke komunikaci s menšinami.
Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a společenského
života těchto obyvatel z míst pokrytých signálem vysílání. Zpravodajství zcela samozřejmě reaguje na
aktuální témata ze života menšinové populace. Součástí hudebního formátu COUNTRY RADIA je folková
hudba, do které je možné zahrnout i world music a etnickou hudbu. V rámci uvedených hudebních stylů
se ve vysílání COUNTRY RADIA standardně objevují písně slovenské, polské, ruské, maďarské, romské
a další Z a i í m a w m Dříkladem ie nac-ř romská skuoina Trinv ieiíž reoertoár wchází z romské a české
lidové Dísná Žadatel olánovanou Dodooru ve svém oroiektu ood obně DODsal a Dřediednanou SDOIUDráči
také doložil do spisu (Dům romské kultury). Rada tedy za toto kritérium udělila žadateli čtyři body ze čtyř.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence ve vyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. Rada považuje žádost
tohoto účastníka řízení za vyváženou a nabídnutý projekt COUNTRY RADIA za vhodnější ve vztahu
k pokrytému území. Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných
skutečnosti
významných pro rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení se žádostí druhého účastníka.
Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil
zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než druhý uchazeč, je pro přehlednost
uveden vždy v příslušné části v následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají ve vyšší míře a kvalitě naplnění
zákonných kritérií. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. byl vítězný
účastník hodnocen stejným počtem bodů jako druhý účastník a podmínku připravenosti k zajištění
vysílání žadatel zcela splňuje. Transparentnost vlastnických vztahů podle §17 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. byla splněna vítězným účastníkem jen částečně. Toto kritérium další účastník řízení splnil
také jenom částečně. Ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. byl žadatel
vyhodnocen jako částečně splňující, stejně jako druhý účastník, ale s vyšším počtem bodů. Dalším
z důvodů pro vyhodnocení projektu žadatele jako úspěšnějšího byla vyšší míra naplnění
zákonného
kritéria uvedeného v ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kde byl účastník řízení
ohodnocen maximálním počtem bodů. Žadatel toto kritérium zcela splňuje, přičemž druhý účastník jej
sice splňuje ale získal menší počet bodů Žadatel v projektu prezentuje svou původní tvorbu i s
referenčními ukázkami, podrobně představuje podporu začínajících umělců a kulturních akcí a dokládá
spolupráci s různými organizacemi v regionu. Jako splněné bylo hodnoceno také kritérium ve smyslu
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ustanovení
částečně.

§ 17 odst

1 písm. g) zákona

č. 231/2001

Sb. Další účastník

toto kritériu splňuje

jenom

Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení Evropa 2, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání programu
Evropa 2 se základní programovou specifikací „Hudební rádio v síti Evropa 2 - formát CHR s prvky HOT
AC".
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné kritérium bylo
ohodnoceno osmi body a Rada jej jednomyslně shledala jako splněné.
Společnost Evropa 2 má více než dvacetiletou tradici, vysílá na území Československa roku 1990. Je
úspěšným provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Evropa 2 spadá do
mediální skupiny Lagardére, která provozuje v České republice 5 terestrických rádií (Evropa 2, Frekvence
1, Rádio Bonton, Studio Zet, Dance Rádio) a několik desítek internetových rádií (například Flashback,
Hot, Movin) nebo řadu multimediálních projektů jako je například YouRadio, Pigy rádio, Koule.cz. Ve
Slovenské republice provozuje skupina také sesterské rádio Europa 2. Ve světě pak skupina Lagardére
provozuje desítky dalších rádií a stovky internetových projektů. Personálními garanty projektu jsou Michel
Fleischmann (prezident společnosti), RNDr. Miroslav Hrnko (výkonný ředitel společnosti a skupiny
Lagardére v ČR a SR) a Ing. Miroslav Šimánek (provozní a finanční ředitel). Michel Fleischmann působí
na DOIÍ rozhlasového vvsílání v ČR od roku 1990 kdv stál u zrodu Drivátního rozhlasového vvsílání a vedl
a doposud vede privátní rozhlasové stanice v ČR. RNDr. Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém odvětví
od roku 1996 a Drošel cestu od řízení malvch rozhlasových stanic ořes reaionálního ředitele až na Dost
orovozního a oozděii wkonného ředitele soolečnosti a skuoinv Laaardére v ČR lna Miroslav Šimánek
má na starosti technické a finanční zajištění projektu V rádiích pracuje na postu finančního imanažera
vírp npf 10 Ipt v médiírh nak v í r p npž 1*5 Ipf Ohrhnríní řá^t nmipktii 7fliišťiiip Martin Nnuářpk nhrhnriní
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, vypracoval žadatel obchodní plán
pro projekt Evropa 2 - Most, který vychází a navazuje na již existující rádio Evropa 2 vysílající na již dříve
přidělených kmitočtech. Plán je sestaven na základě marketingového průzkumu potřeb posluchačů jak
celoplošně, tak speciálně v předmětné lokalitě. Dále byly provedeny prognózy vývoje mediálního resp.
reklamního trhu v následujících letech, vyhodnocena konkurence v d a n é m segmentu a zváženy všechny
investiční i nákladové vstupy projektu. Na základě všech uvedených analýz byla provedena analýza
proveditelnosti a následně navržen obchodní plán projektu v dále popsané struktuře. Žadatel ve svém
projektu také doložil bankovní informaci, daňové přiznání společnosti, rozvahu společnosti a výkaz zisku
a ztrát společnosti a Radě není z úřední činnosti známa žádná skutečnost, která by mohla zpochybnit
závěr Rady ohledně kvalitní ekonomické připravenosti tohoto žadatele.
Ke kritériu technické připravenosti žadatel uvedl, že výroba, vysílání a distribuce programu stanice
rádia Evropa 2 bude plně technicky zajištěná korporátními zdroji skupiny Lagardére ČR a zcela zapadá
do stávající struktury společnosti Evropa 2. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo ohodnoceno
nulou bodů, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným.
Vlastníky společnosti Evropa 2, spol. s.r.o. jsou společnosti Infinitiv, s.r.o. s podílem 99,8% a Lagardére
Active ČR, a.s. s podílem 0,2%, která je stoprocentně vlastněna rovněž společností Infinitiv, s.r.o.
Konečným vlastníkem, tj. stoprocentní společníkem společnosti Infinitiv, s.r.o., je společnost
LAGARDÉRE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, societě par actions simplifieé (dále též jen jako „LARI").
Jak plyne z Reportu doloženého žadatelem, společnost LARI je členem holdingu, kde holdingovou
společností je společnost LA SCA, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti
LARI v rozsahu 99,48 %, na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře
disponuje absolutní majoritou. Akcie společnosti LA SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím
americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE).
Pokud jde o dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila se
Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem zjistit osobu,
která má patrně významný individuální podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud Lagardére. S
ohledem na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného akcionáře je
zde značně omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého zneužití médií k
prosazování partikulárních politických, ekonomických či jiných soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný
akcionář žadatele je ovládán jediným subjektem a potud je tak vlastnická struktura relativně jednoduchá,
přičemž zároveň skupina Lagardére je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s
dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto
základní dílčí kritérium jako nesplněné. Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době
oodání žádosti o licenci ookud však ide o druhé dílčí kritérium - ďedookladv
oro
transoarentnost
převodů podílů v žadateli a s tím související oředookladv r o stálou ziistitehnost koncových vlastníků do
budoucna - rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a tedy nepovažovat jej za splněné, neboť
ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na
vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze
D

Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 S b , toto základní kritérium Rada ohodnotila šesti body a tedy jako částečně splněné. Při
hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby
žadatele o licenci:
Rada nejprve hodnotila rozsah a obsah mluveného slova vysílaného programem žadatele. Podíl
mluveného slova v rádiu Evropa 2 se pohybuje mezi 7-12% z objemu vysílacího času. Obsahově je
mluvené slovo zaměřené na informace pro cílovou skupinu a je obsaženo i v moderátorských vstupech,
ve zpravodajství nebo ve speciálních rubrikách. Takto navržený parametr však nedosahuje střední
hodnoty na již pokrytém území (10%), neboť při stanovení parametru procentuálním rozmezím Rada bere
v úvahu hodnotu nejnižší (7%). Podíl autorsky vyrobených pořadů činí u žadatele 100%. Protože střední
hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů nelze z dostupných údajů na již pokrytém území zjistit, Rada
udělila žadateli jeden bod. Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nebylo možné
na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení za toto dílčí kritérium také ohodnocen jedním
bodem (navrhovaná hodnota 2 - 7% z celkového vysílacího času).
Ohledně lokalizace programu žadatele Rada udělila dva body ze tří možných. Program Evropa 2 je dle
vyjádření žadatele zcela originální a je zaměřen na kontakt s lidmi žijícími na území pokrytém signálem
vysílače. Tomu je podřízen výběr nejen informací, ale i hudby. Program je lokalizován prostřednictvím
tzv. lokálních oken, v nichž jsou posluchači na daných územích informováni o aktuálním dění, počasí,
zprávách, kulturních tipech, regionální reklamě apod. Témata z regionů jsou vybírána s ohledem na
zájmy posluchačů v daném regionu. Pro získávání informací žadatel vytváří síť neformálních
spolupracovníků z řad místních novinářů nebo posluchačů. Lokální program podporuje i lokálními akcemi,
které pořádá na podporu vysílání, akce mají většinou významný marketingový dopad. Programové prvky
v místním vysílání: rubriky s informacemi z místní kultury (Kam vyrazit), rubriky s informacemi ze světa
internetu místní Dočasí a oředDověď Dočasí a reklamní vvsílání Žadatel neuvedl orientaci oroaramu na
užší lokalitu, proto mu za toto dílčí kritérium bod udělen nebyl.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Žadatel označuje hudební
formát vysílaný programem Evropa 2 jako CHR formát v kombinaci s prvky formátu Hot AC, kdy v
celkové struktuře převažuje angloamerická produkce, která je však systematicky rozšiřována hlavně o

3245-10

domácí produkci. Vzhledem ke skutečnosti, že na již pokrytém území lze naladit alespoň tři programy,
jejichž hudební formát je možné označit jako velmi podobný formátu žadatele (Fajn Rádio Agara, Fajn
North Music a Hitrádio FM Most a částečně Rádio Tep) a dále ke skutečnosti, že žánrová nabídka
žadatele není na pokrytém území neobvyklá a nesplňuje požadavky Manuálu, rozhodla Rada o nulovém
bodovém přídělu.
V kritériu cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen dvěma body ze dvou možných. Žadatelem
navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 1 5 - 3 5 let není plně na pokrytém území saturována, a to
zejména její spodní hranice. Programové prvky jsou dle názoru Rady pro danou cílovou skupinu vhodně
zvolené. Na definovanou cílovou skupinu mají dle názoru žadatele vliv takové prvky jako je hudba. Snaží
se tak vybírat hudbu, která je v cílové skupině oblíbená. Žadatel každý týden provádí průzkumy, kdy se
dotazuje lidí z této cílové skupiny na jejich momentální vkus. Dalšími prvky jsou zábavné programové
elementy, jako jsou například rubriky v Ranní show.
Dále Rada hodnotila základní kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , které Rada shledala jako naplněné a přidělila
žadateli čtyři body.
Evropa 2 vytváří speciální autorské pořady. Mezi klíčové pořady patří Ranní show, vysílaná mezi 6. a 9.
hodinou, moderovaná Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým. V Ranní show jsou originální zábavné
rubriky jako Zpátky do minulosti nebo Bombudsman, popř. reprízy původní tvorby z minulosti rádia Mrázek ústředna. Dalším klíčovým pořadem je hitparáda - Evropa 2 Music Chart, vysílaná na týdenní
bázi. Evropa 2 Music Chart je prestižní českou hitparádou. Posluchači Evropy 2 mají možnost hlasovat
do hitparády a ovlivnit tak její znění. Hitparáda pak odráží zájmy posluchačů. Na regionální bázi jsou
připravovány původní vstupy v rubrice Kam vyrazit, zaměřující se zejména na pokrytí lokálních událostí v
daných regionech. Evropa 2 mimo jiné připravuje různé původní a originální speciály k různým
příležitostem - např. předávání cen Britawards, Hudební ceny Evropy 2, nejlepší české / světové filmy
atp. Každoročně jsou organizovány i programové soutěže o zajímavé výhry, které podporují a zajímají
oosluchače V uolvnulém roce bvli wherci soutěží oosluchači z různvch reaionů Původní tvorba ie Datrná
i v redakčním přístupu k vyhledávání a třídění informací. Redakce rádia Evropa 2 záměrně vyhledává
o ř e d e v š í m o o z i t i v n í z D r á w a kladné oříkladv které m o h o u lidem D o m o c i v s o u č a s n é době Takto D o i a t é a
zpracované autorské pořady Rada ohodnotila dvěma ze dvou možných bodů
Pouze jeden ze dvou možných však udělila Rada žadateli za naplnění kritéria podpory začínajících
umělců. Žadatel uvedl, že Evropa 2 podporuje začínající umělce a české hudební skupiny z různých
regionů, např. Airfare, Debbie, Jakub Ondra, Kateřina Marie Tichá, Memphis, We On The Moon, Charlie
Straight, Mandrage. Řadě skupin dala dle vyjádření žadatele Evropa 2 jako první prostor pro jejich hudbu
a řadu lokálních skupin proslavila a podpořila celoplošně. Žadatel však podporu žádného konkrétního
subjektu nedoložil a plný počet bodů nemohl být přidělen.
Ze stejného důvodu byl jeden bod přidělen i v kritériu podpory kulturních akcí. Žadatel ve vysílání
informuje o kulturních a společenských akcích v regionech nebo v hlavním městě. Jmenuje například
podporu koncertů po celé republice u kapely Mandrage či Majáles v Českých Budějovicích. K podpoře
kulturních akcí pak také dochází přímo v místě akce (marketing), informačním servisem ve vysílání a na
internetových stránkách a sociálních sítích. Podporu poskytuje i prostřednictvím soutěží o vstupenky na
jednotlivé akce. Žadatel však opět podporu žádné konkrétní kulturní akce nedoložil.
V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných. Žadatel velmi přesně identifikoval menšiny
odkazem na národnostní složení obyvatelstva dle výsledků sčítání lidu v roce 2 0 1 1 , za což získal dva ze
dvou možných bodů. Jeden bod byl přidělen za popsaný způsob podpory menšin. Rádio Evropa 2 je
definované jako hudební stanice. Zároveň jsou hudba a písňové texty projevem svébytné kultury a jejích
tradic. Proto rádio Evropa 2 zařazuje do svého programu hudbu, která je autorsky a jazykově
identifikovaná s menšinami. Jako výraz podpory Evropa 2 zařazuje takovou tvorbu ve dvojnásobném
rozsahu, než jaký odpovídá proporčnímu zastoupení v populaci. Informační redakční servis rádia bere
ohled také na menšiny a při zpracování a selekci informací je pohlíženo na vyváženost zpravodajství i
oublicistikv ienž se soustředí neien na většinovou SDolečnost ale i na minoritv EvroDa 2 informačně i
marketinaově oodporuie charitativní oroiektv které podporují minoritv či zdravotně hendikepované (např
Člověk v tísni Movember atd.). Plný počet bodů však Rada nepřidělila opět z důvodu absence doložení
takové podpory do správního spisu.
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Rada v hodnocení projektu žadatele Evropa 2, s.r.o. jako splněnou hodnotila skutečnost významnou pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. V případě kritéria podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako částečně splněnou, stejně jako u vítězného
projektu. Zásadními důvody, pro něž projektu Evropa 2 licence k provozování vysílání udělena nebyla,
byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) e) a g)
zákona č. 231/2001 Sb., kde žádost o udělení licence k provozováni programu Evropa 2 naplnila tyto
zákonné skutečnosti v menší míře než vítězný projekt téhož žadatele, a to z výše popsaných důvodů
(získala menší počet bodů).
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených dílčích kritérií, a porovnat mezi sebou
navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 S b , nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádosti
o licenci druhého účastníka tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 2.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 15.10.2014, licenční podmínky), Dokument (text materiálu,
25.8.2014, programy Most), Dokument (mapa, 15.10.2014, mapa Most)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G , s.r.o.

Označení (název) programu:

C O U N T R Y RADIO

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace:

hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry

II. Dalši programové podmínky

1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§ 21 odst. 3)

podpora kulturních akcí v regionu
podpora začínajících umělců a neprofesionální hudební scény
podpora jazykových a etnických menšin

2)

Jednotlivé programové podmínky

-

podíl mluveného slova 7% - 1 2 %

-

zprávy v pracovní dny od 05:00 - 09:00 každou půlhodinu, od 09:00 - 18:00 každou hodinu (s
výjimkou 11:00 a 14:00 kdy provozovatel vysílá rozšířené kulturní pozvánky s akcentem na
region)

-

hudební formát COUNTRY RADIA sestává z country, folku, trampských písní, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let
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-

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 35 až 79 let

-

podíl autorských pořadů je 100%

Programy zachytitelné v Mostě 102,6 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český r o z h l a s / S E V E R

regionální stanice
pro Severní Čechy

široký výběr hudebních žánru

Programy zachytitelné
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Místní info

Menšiny

velmi dobře:
Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
dopravní servis, písničky na přání

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

Zaměřeno na
informace z regionu

Vysílání pro
menšiny
(Sousedé)

EVROPA 2, s p o l . s r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

MEDIA BOHEMIA a. s. / Fajn rádio
North Music

Hudebně - zábavná
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

15-45 let

Skladby hvězd 80. a 90. let až
po současnost, zhruba 10%
podíl zastoupení domácí
hudby v programu

10% podíl mluveného slova včetně šelfu a
autopromotion; zpravodajství - dominující
regionální informace, v menší míře i ze
světa, předpověď počasí ve všech
pravidelných zpravodajských relacích,
přehled denního tisku, očekávané události,
kurzovní lístek, informace o filmech a videu,
zábava, životní styl, soutěže, písničky na
přání, hitparády, navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

1 2 - 3 9 let

skladby od 80. let do
současnosti, podíl české
složky v hudebním vysílání
tvoří 10 %

Zpravodajství, informační a dopravní servis, Regionální zaměření
počasí, přehled tisku; podíl mluveného slova ve zpravodajství i
1 0 % , podíl hudby 90 %
aktualitách

M+M s p o l . s r. o. / Fajn Rádio A G A R A hudebně-zábavný
program s posílenou
informační složkou
Frekvence 1, a. s. / FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
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Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

G a m a media s . r. o. / Gama Rádio

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová

hudba 6 0 . až nultých let

skupina 25¬ české, slovenské,
50 let

aktuální lokální a regionální
zpravodajství s využitím reportáží,

evropské, americké i

moderovaných publicistických pořadů

světové provenience

z oblasti politiky, společenského života,

s orientací na rock,

hudby i sportu; 1 0 % podíl mluveného

s přesahy na blues a soft

slova v čase od 6 . 0 0 do 1 9 . 0 0 hod., 1 0 %

rock s podporou regionální

podíl české tvorby ve vysílání (měřeno

hudební scény

za 2 4 hodin), Gama rádio nebude

Regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

přebírat vysílání od jiného provozovatele
MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Labe

Hudební vysílání se
zpravodajským
servisem posíleným
o regionální složku

hudební formát neuveden
v LP; v odůvodnění udělení
licence výrazný country profil

Rádio nebude přebírat program jiného
Také lokální a
provozovatele, je povoleno vysílání
regionální
odděleného programu na kmitočtu Most 99,6 zpravodajství
MHz; zpravodajství, počasí, dopravní,
kulturní a ekologický servis, sportovní relace,
zábava a soutěže, reportáže, tip na víkend,
burza práce, obalové prvky a komerční
komunikace

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Most

Regionální hudebně p. 18-35 let
zpravodajská stanice

HOT AC; evropská, americká
a česká hudba 80.-90. let,
podíl české a slovenské
hudby neklesne pod 10 %

Podíl mluveného slova 9-12 %,
zpravodajství 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 * .
počasí, dopravní a ekologický servis,
kontaktní pořady, kulturní informace,
soutěže, sportovní informace, informace o
mimořádných událostech

RÁDIO UNITED B R O A D C A S T I N G
s.r.o./ Rádio Beat - Ru/138/01

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 2CM5 let

Hudba od 70. let po
současnost, pop music+folk a
country, podíl české hudby
cca 30 %

Zpravodajství, informační servis, sport,
předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí, podpora
cestovního ruchu.

Společenský
regionální servis

s. 12-49 let
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Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let,
s. 25 - 50

Nezávislá hudební
30-49 let
Rádio T E P , a. s. / RÁDIO TEP/Rádio
s přesahy na
BLANÍK: 5.00-24.00 přejímá program zpravodajskoinformativní stanice
obě strany
Rádio Blaník; 0.00-5.00 program
s výrazným lokálním
RÁDIO T E P
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

Programy zachytitelné

dobře:

Programy zachytitelné

částečně:

3245-17

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

85% podíl hudby z celkové
15% podíl mluveného slova; zpravodajství,
vysílací doby; minimálně 20 % sport, kultura, doprava
domácí tvorby, zejména
hudba přelomu 70. a 80. let

Místní
zpravodajství,
servisní informace
pro občany regionu

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-52 681/2012-613 ze dne 26. 3. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače MOST 2 102,6 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (76 504 obyvatel)

Měřítko:
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l

10 km

|

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Plzeň - Doubravka 94,9 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ
Počet žadatelů
3
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
LONDA spol. s r. o. / Rádio Impuls
Datum udělení licence
2. 9. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 830
+

/ Fax; + i|2o 27^ Bio

885

www.rrtv.cz

RADIO UNITED BROADCASTING
o.

s. r.

Říčanská 3/2399
10100
Praha-Vinohrady
Česká republika

RADIO BONTON

a.s.

Wenzigova 1872/4
12000 Praha

LONDA spol. s r. o.
Na příkopě 22/859
11000 Praha-Nové Město
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2013/834/zab
Č.j.: F O L / 3 2 5 2 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 16 - 2 0 1 4 / p o ř . č . : 11

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2. září 2014 toto

rozhodnuti:
I.
Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ 29131901, se sídlem Říčanská
2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň Doubravka 94,9 MHz / 1 0 0 W pro program SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ na dobu 8 let, nejdéle však do 10.
října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
zachytitelných na území pokrytém z vysílače Plzeň - Doubravka 94,9 MHz / 100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Plzeň - Doubravka 94,9 MHz / 100 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.
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Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Plzeň - Doubravka 94,9 MHz / 1 0 0 W

souřadnice W G S 84:
program bude šířen

13 23 58/ 49 44 48

regionálně

Základní programová specifikace:
Regionální stanice pro tři generace s většinovým podílem české hudební tvorby.
II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Bonton
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Plzeň - Doubravka 94,9
MHz / 100 W, společnosti RADIO BONTON a . s , IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, 12000
Praha 2.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Impuls
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Plzeň - Doubravka 94,9
MHz / 1 0 0 W, společnosti LONDA spol. s r . o . , IČ: 49241931, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město,
110 00 Praha 1.
Odůvodnění:
Rada na svém 19. zasedání bod 32 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň - Doubravka 94,9 MHz /
100 W s e lhůtou pro doručení žádostí do 6. prosince 2013.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení: RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. (původně
InFin, s.r.o.) s programem SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ, LONDA spol. s r. o. s programem Rádio Impuls a
RADIO BONTON a.s. s programem Rádio Bonton.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení na 4. března 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v t é t o oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak
Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

základní

kritérium

ekonomické

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);
způsob financování vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
2)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost s
terestrickým vysíláním (0-1 b);
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);
zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b);
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b),
možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b)
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4)
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysiláni, pokud v této oblasti podnikal
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ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
5)
k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b .
a)
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)
b)
další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
6)
k § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 S b .
a)
základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
o podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);
o podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);
o podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).
lokalizace programu
o zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);
o orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);
o orientace užší na lokalitu, tj. město v oblasti pokryté budoucím vysíláním (0-1 b)
hudební formát
o počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
o podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2b).
cílová skupina
o rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);
o vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).
7)
k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 S b .
a)
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b)
další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8)
k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b .
a)
dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2b);
způsob podpory (0-2b).
b)
další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)
Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu
vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více než 75%, více než 50% a
méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů
rozhlasového vysílání resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na
webových stránkách.
2)
Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
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programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná hodnota (tedy licenční
podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném území.
3)
Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
4)
Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně
než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a
podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v
každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu.
Pro velmi dobrou za chytíte Inost je koeficient 1, pro dobrou zachytíte Inost je koeficient 0,7 a pro částečnou
zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem,
je - li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
5)
Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové
rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu kjednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků vjednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 6. prosince 2013, tj. ke dni, kdy vtomto řízení uplynula
lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všech žádostí o
udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Plzeň - Doubravka 94,9 MHz / 1 0 0 W, na
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, od právní moci tohoto rozhodnutí programu SIGNÁL RÁDIO
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PLZEŇ účastníka řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o.
Rada o udělení licence rozhodla 12 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. o. požádal o udělení licence k provozování
vysílání programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ. Jedná se o regionální stanici pro tři generace s většinovým
podílem české hudební tvorby.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, společnost RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který mu
umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj. Tyto investiční zdroje jsou cíleně plánovány a
koordinovány s celkovou strategií rozvoje společnosti. Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu
SIGNÁL RÁDIA PLZEŇ prostřednictvím nové licence bude tedy žadatel čerpat výhradně z vlastních
zdrojů, za co mu byl v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání přidělen jeden bod. Neméně
podstatnou skutečností z pohledu ekonomického zajištění projektu je fakt, že SIGNÁL RÁDIO je součástí
silné mediální skupiny GES Group Holding, patřící do skupiny mediálních společností, generujících zisky
v řádech stovek milionů korun. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena
pokaždé jedním bodem. Finanční stabilitu žadatel doložil bankovní referencí a Radě není z úřední
činnosti známo, že by vůči žadateli bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků.
Finanční stabilita vlastníků žadatele byla rovněž doložena, a to bankovními referencemi společníků:
společnosti RÁDIO UNITED GROUP a.s. a společnosti GÉS MEDIA ASSET a.s. Vůči společníkům
nebylo
yg^jgi'iQ laciné řízení z důvodů neplnění finančních závazků.
S ohledem na reálné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení a skutečnost, že je
subjektem s dlouhodobě úspěšnými ekonomickými výsledky, které zaručují finanční a ekonomickou
stabilitu žadatele, dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení vtéto oblasti jsou
věrohodné. Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a
je tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem. Žadatel, kterým je společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., je
nástupnickou organizací vzniklou fúzí společností Radio Investments s.r.o, InFin s.r.o. a Agentura TRS
s.r.o, s dnes již více jak dvacetiletou zkušeností s provozováním rozhlasových stanic.
Zkušenosti
provozovatele s rozhlasovým vysíláním jsou značné. Statutárním orgánem společnosti RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. jsou jednatelé. Oba jednatelé společnosti mají mnohaleté zkušenosti v oblasti
rozhlasového vysílání. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Jednatel žadatele Mgr.
Vladimír Faifr, M B A , má zkušenosti s ekonomickým, technickým i organizačním řízením společností
provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele společnosti STAR PROMOTION s.r.o. Jednatel
žadatele pan Luboš Jetmar má zkušenosti s ekonomickým, technickým i organizačním řízením
společností Drovozuiící rozhlasové vvsílání a to z Dozice iednatele od ledna 2013 ve společnostech
které provozovaly rozhlasové vvsílání například společnosti Rádio Bohemia spol. s r.o. Rádio TWIST
Praha s.r.o. BROADCAST MEDIA s.r.o DELTA MEDIA BROADCASTING s.ro.'a RÁDIO PUBLIKUM
spol s r o Ve vedoucích funkcích žadatele jsou zkuš&ní zsměstrieinci s dlouholetou praxí v jiných
médiích což žadatel doložil jejich profesními životopisy Ohledně organizačního řešení získávání
m f c t n í r h i n f n r m a r í řaHatpl nvpril Ť P 7nravnrtaktuí ^innál rádia w i i 7 Í \ / á nnrptnúrh kontaktů

roky existenceí vybudovalo vlastníc
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úřadů, ale také úředníků státní správy a dalších institucí v regionu. K nejdůležitějším zdrojům informací
patří Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a další podobné instituce. Spolupráce se všemi subjekty je
ošetřena dohodou zaručující věrohodný zdroj informací v případech dopravních nehod, živelných
katastrof, apod. Spolupráci s lokálními organizacemi žadatel doložil do spisu.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Žadatel uvádí, že vysílač Plzeň - Doubravka 94,9MHz / 100W na klíč
postaví a bude dále provozovat společnost RTI cz s.r.o., která má v této oblasti rozsáhlé a dlouhodobé
zkušenosti a pro žadatele již provozuje bezpočet vysílačů. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje
žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v
tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným.
Jeho společníky jsou společnosti RADIO UNITED GROUP a . s , IČ: 291 27 599, se sídlem Praha 1 Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 90% (jejímž jediným společníkem je GES MEDIA
ASSET, a . s , IČ: 271 81 804, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000) a GES
MEDIA ASSET, a . s , IČ: 271 81 804, Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1s 10% podílem. Co
se týče společnosti GES MEDIA ASSET, a . s , jejím jediným společníkem je GES ASSET HOLDING, a . s ,
IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, N a P o ř í č í 1079/3a, PSČ 11000, jejíž jediným společníkem je
nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B. V , Amsterdam', Locatellikade 1, 1076 AZ
Amsterdam, Nizozemské království, IČ zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v
Amsterdamu Dod č 34259187 Protože žadatel doložil údaie o koncovvch vlastnících ti osobách maiících
v konečném důsledku vliv na'její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za základní dílčí kriterium
znalosti koncovvch
vlastníků v době Dodání Dňhiáškv Pokud však ide o základní dílčí kritérium
Dředookíadů orotransoarentnost ďevodůaž oo koncové vlastníkv do budoucna nezbvlo Radě než bod za
toto^kritériumI neudělit neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem na
v/la^tnirknn strukturu 7rplí? mimn knntrnln Rariv a mimn řps;kp v/přpinnnrávní rifltahá7p Přínariná 7inpna U P
^ t n i r k ^
™ l n 7 ^
SSňkn
tak k r t p r i M ^
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S o l e n í § 1 7 ^ d s t 1 písm b) zákona č! 231 /20011 Sb! lze p o v a ž o v a l
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 S b , toto základní kritérium Rada ohodnotila sedmi body a má za to, že jej žadatel splňuje
částečně. Při hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové
skladby žadatele o licenci:
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného
slova byl žadatelem stanoven na 8-10%. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání
(Rada brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili 8%) však nedosahuje střední hodnoty podílu
mluveného slova, které činí na daném území 10%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod. Podii
autorsky vyrobených pořadů stanovil žadatel na 100% z mluveného slova. Všechny pořady vysílané
programem SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ jsou vlastní autorské pořady. Střední hodnotu podílu autorsky
vyrobených pořadů nebylo možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení
ohodnocen jedním bodem. Podíl zpravodajských a servisních informací byl stanoven v následujícím
rozsahu: v pracovních dnech od 05:00 hodin do 09:00 hodin- každou půlhodinu, od 9:00 hodin do 18:00
hodin- jednou v hodině. V sobotu a v neděli od 6:00 hodin do 18:00 hodin- jednou v hodině. Střední
hodnotu Dodílu ZDravodaiskvch a servisních informací nebvlo možné na daném území stanovit z toho
důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Třemi body Rada ohodnotila lokalizaci programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ. Žadatel plánuje nabízet
program, který vychází z úspěšného programového schématu (dříve rádio Jizera). Celé vysílání bude
tvořeno nově vyráběným nepřebíraným programem. V tomto ohledu tedy půjde o kompletně originální
program. U dílčího kritéria orientace na region plánuje žadatel informovat např. o dění v nejrůznějších
kulturních stáncích města a širokého okolí. V programu se nebudeme zaměřovat jen na hlavní kulturní
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instituce, ale bude propagovat i akce konané v menších městech a vesničkách v okolí jihočeské
metropole - jsou to různé oslavy, majáles, výročí založení města, aktivity Baráčníků, dobrovolných hasičů
apod. Co se týče orientace na užší lokalitu, žadatel uvádí, že program bude vysílán s maximální orientací
zpravodajství na město Plzeň. V rámci zpravodajských relací bude informovat o počasí v daném regionu
a nedílnou součástí bude i dopravní servis. Ten bude dodáván Ústředním Auto Moto Klubem, jež je
schopen připravit přesné a aktuální dopravní informace z jakékoliv části české republiky, tedy lokální
dopravní servis z Plzně. Žadatel do spisu doložil předjednanou spolupráci s regionálními organizacemi.
Hudební formát programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ tvoří minimálně 60% české a slovenské hudby z let
50. - 9 0 , zbytek tvoří písně středního proudu anglo-americké, italské a francouzské produkce z let 60. 9 0 , ale také country, folk, trampská píseň, dechová a lidová hudba ve speciálních pořadech. Podobný
hudební formát wsílaií na území ookrvtém sianálem wsílače iiž minimálně 4 Droaramv (Rádio Blaník
Záoadní Čechv Frekvence 1 Rádio Samson a Rádio Imouls) Žánrová nabídka žadatele ie na Dokrvtém
území obvyklá a rovněž, tato nabídka nesplňuje podmínky Manuálu. Za kritérium hudebního formátu tedy
žadateli nebyl přidělen žádný bod.
V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen dvěma body ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je vymezena primárně na posluchače starších 49 let.
Tato věková skupina není na území Plzeňska pokryta stávajícími provozovateli. Programová nabídka
žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky s touto cílovou
skupinou korespondují a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu.
Základní dílčí kritérium přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , Rada hodnotila pěti body ze šesti. SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ vytváří
originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady. Za původní tvorbu lze považovat např.
pořady „Čtení na dobrou noc" „Rádio varieté" „Dechovka" „Rozhovor rádia Signál" „Ze světa filmu" a jiné.
Za vytváření autorských pořadů byly žadateli uděleny 2 body.
Co se týče podpory začínajících umělců, SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ bude pravidelně informovat v kulturních
pozvánkách, ve zpravodajství a ve speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry o
kulturních a společenských akcích v Plzni a okolí. Bude realizovat i rozhovory s interprety. Ze speciálních
pořadů věnovaných přímo tvorbě začínajících umělců žadatel uvedl pořad „Signály amatérské scény".
Žadatel svou podporu začínajících umělců nedoložil do spisu, a proto mu byl přidělen v tomto dílčím
kritériu jeden bod ze dvou.
Za podporu kulturních akcí byly žadateli přiděleny dva body. Součástí programu Signál rádia jsou
pravidelně zveřejňované kulturní pozvánky (ve vysílání několikrát denně - hlavně v pořadu „Kam vyrazit").
Tyto budou obsahovat informace z větších kulturních stánků v Plzni a okolí, ale samozřejmě i menších
scén. Žadatel svou spolupráci s regionem doložil do spisu, proto mu byly přiděleny v tomto dílčím kritériu
opět dva body ze dvou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že lze žadateli
přidělit dva bod ze čtyř možných, neboť žádnou konkrétní menšinu ve svém projektu žadatel
nespecifikoval. Podle žadatele bude aktuální zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života menšin. Také zpravodajství bude reagovat na aktuální témata ze života menšinové
populace. Žadatel též předložil seznam organizací z Plzně jako zdroj informací o tematice.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti RÁDIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. Rada považuje žádost
tohoto účastníka řízení za vyváženou a nabídnutý projekt programu SIGNÁL RÁDIO PLZEŇ za
nejvhodnější ve vztahu k pokrytému území. Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých
zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení se žádostí
ostatních účastníků.
Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž
vítězných uchazeč naplnil zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než ostatní
uchazeči, je pro přehlednost uveden vždy v příslušné části v následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají v nejvyšší míře a kvalitě naplnění
zákonných kritérií. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. byl vítězný
účastník hodnocen stejným počtem bodů jako účastník RÁDIO BONTON a.s. a podmínku
připravenosti
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k zajištění vysílání žadatel zcela splňuje. Žadatel LONDA, spot. sr.o. získat naproti tomu o jeden bod
méně a tuto podmínku také zcela splňuje. Transparentnost vlastnických vztahů podle § 17 odst. 1 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb. byla splněna vítězným účastníkem jen částečně. Toto kríténum účastník
RÁDIO BONTON a.s. splnil také jenom částečně a účastník LONDA, spol. s r.o. jej splnil. Ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. byl žadatel vyhodnocen jako částečně splňující,
stejně jako ostatní účastníci. V tomto hodnotícím kritériu obdržel spolu s účastníkem LONDA, spoi. s r.o.
stejný počet bodů oproti účastníku RÁDIO BONTON a.s., který obdržel o dva body méně. Hlavním
z důvodů pro vyhodnocení
projektu žadatele jako nejúspěšnějšího
byla nejvyšší míra
naplnění
zákonného kritéria uvedeného v ustanovení §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kde byl
účastník řízení ohodnocen nejvyšším počtem bodů ze všech žadatelů. Žadatel v projektu prezentuje svou
původní tvorbu i s referenčními
ukázkami, podrobně představuje podporu začínajících umělců a
kulturních akcí a dokládá spolupráci s různými organizacemi v regionu. Jako částečně splněné bylo
hodnoceno kritérium ve smyslu ustanoven í § 17 odst 1 písm g) zákona č 231/2001 Sb
Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení společnosti LONDA spol. s r.o., který předložil projekt celoplošného, zpravodajského a
informačního rádia, v hudební složce vysílání s maximálním zaměřením na českou produkci, RÁDIA
IMPULS.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b .
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání z nových kmitočtů vlastními zdroji, což Rada považuje s ohledem na doložené výroční zprávy a
zprávy auditora, jakož i dlouhodobé provozování vysílání tímto žadatelem za reálné. Základní dílčí
kritérium způsobu financování programu je tak podle názoru Rady v dostačující míře naplněno. Finanční
spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla
doložena bankovní referencí. Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry
zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž
je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Co se týče organizační připravenosti, tak jako splněné (tj. přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada
základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, neboť účastník řízení je provozovatelem
programů RÁDIO IMPULS (od roku 1998) a RockZone 105,9 (od roku 2002), má tedy již dlouholeté
zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání. Jednateli společnosti jsou pan Ing. Štěpán Košík a
pan Ing. Michal Berka. Žadatel ve svém projektu nezmínil, jaké zkušenosti mají jednatelé společnosti, a
proto Rada bod udělit nemohla. Manažerský tým účastníka řízení lze považovat za zkušený, v žádosti o
licenci jsou konkrétně uvedeni dostatečně zkušení vedoucí pracovníci. Účastník řízení je organizačně
připraven na získávání místních informací, Rada považuje za dostačující využití stávající struktury
žadatele.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím
se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání. Za dílčí kritérium synchronního vysílání nebyl žadateli udělen
žádný bod, n e b o l Rada neobdržela od Českého telekomunikačního úřadu žádné informace ohledně
synchronního vysílání
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . , žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejím
jediným společníkem je společnost AGROFERT, a.s., s jediným akcionářem Ing. Andrejem Babišem,
datum narození 2. září 1954. Dle názoru Rady je struktura společnosti přehledná a o znalosti koncových
vlastníků není pochyb. Jeden bod Rada přidělila žadateli za naplnění dílčího kritéria znalosti koncových
vlastníků v době podání žádosti o licenci. Základní dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost
převodů podílů ve společnosti a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových
vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Případné budoucí změny
lze dohledat v českých, veřejně dostupných zdrojích.
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Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 S b . Celkové hodnocení tohoto kritéria bylo sedm bodů.
Žadatel v předloženém projektu uvádí k základnímu dílčímu kritériu mluveného slova na vysílání, že
podíl mluveného slova bude 20-25% v průběhu celodenního vysílání. Převyšuje tak střední hodnoty
podílu mluveného slova v d a n é oblasti (tato činí 10%) a žadateli bod udělen byl. K podílu autorsky
vyrobených pořadů žadatel uvádí, že Rádio Impuls je stoprocentně původní program. Žadatel by tedy
vysílal 100%o autorsky vyrobených pořadů, za což mu byl udělen jeden bod (střední hodnotu autorských
pořadů není možné zjistit). Zpravodajství bude tvořit 20-25% mluveného slova v průběhu celodenního
vysílání a z něj 2 2 % zpráv a informací. Vzhledem k nemožnosti stanovit střední hodnotu tohoto
parametru, byl tomuto žadateli přidělen jeden bod.
Jako další bylo hodnoceno základní dílčí kritérium lokalizace programu. Dílčí kritérium nově vyráběného
programu Rada shledala jako naplněné, neboť program žadatele není přebírán od jiného provozovatele.
Ohledně orientace na region žadatel uvádí, že Rádio Impuls je celoplošná stanice, která k informacím
zpravodajského a publicistického charakteru, jež jsou klíčovým prvkem programu, využívá rozsáhlou síť
dopisovatelů a zpravodajů, jakož i vlastní celonárodní meteorologickou informační síť. Je v zájmu rádia,
aby informační servis z oblasti Plzně a jejího nejbližšího okolí zasahoval právě i posluchače v tomto
regionu. Žadatel má svého standardního zpravodaje ze Západočeského kraje, a to ze samotné Plzně
(orientace na užší lokalitu).
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu zjistila, že žánr AC navrhovaný žadatelem je již zastoupen ve vysílání dalších
zachytitelných programů (konkrétně Evropa 2, Fajn rádio, Frekvence 1, Hitrádio FM Plus a jiné). Proto
Rada za toto kritérium bod neudělila. Žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na pokrytém území,
nesplňuje tak parametry Manuálu a tudíž Rada ani v tomto dílčím kritériu bod nepřidělila.
Z hlediska cílové skupiny byl žadateli přidělen jeden bod ze dvou, neboť programová nabídka žadatele
je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky korespondují se zvolenou cílovou skupinou 25
- 50 let. Tato cílová skupina, je však na pokrytém území stávající nabídkou rozhlasových programů plně
saturována.
Jako částečně splněné bylo vyhodnoceno základní kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní
tvorby dle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 S b . Co se týče vlastních autorských pořadů,
žadatel uved, že všechny programové prvky jsou původní, ať už jde o vstupy moderátorů, zpravodajství,
publicistiku (např. každodenní speciální pořady Václava Moravce, Zuzany Bubílkové nebo Jiřího
Kolbaby). Důležitou roli v programu rádia hrají také pořady zábavně osvětové, např. každodenní seriál
Máš pravdu, miláčku (Žilková-Stropnický) o rodinných vztazích. Za autorskou tvorbu byly žadateli
přiděleny dva body.
Co se týče podpory začínajících umělců, žadatel doložil seznam skupin, které hraje ve vysílání. Žadatel
žádnou spolupráci s lokální hudební skupinou nedoložil do spisu, a proto mu za dílčí kritérium podpory
začínajících umělců Rada udělila jeden bod ze dvou.
Dále Rada hodnotila podporu kulturních akcí. Kromě rozhlasového programu se Rádio Impuls podílí tzv.
off-air způsobem na desítkách kulturních (filmové a koncertní premiéry, Andělé, Český slavík Mattoni
atd.) a filantropických akcí. Žadatel doložil seznam kulturních akcí, které podporuje. Žadatel podporu
lokálních kulturních akcí opět nedoložil do spisu a Rada mu udělila jeden bod ze dvou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních,
etnických a jiných menšin ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru
o jeho nenaplnění v projektu hodnoceného žadatele. Za základní dílčí kritérium identifikace menšiny nelze
žadateli bod přidělit, neboť žádnou konkrétní menšinu ve svém projektu nespecifikoval.
Z hlediska způsobu podpory, žadatel se ve svých publicistických pořadech dlouhodobě a cílevědomě
věnuje otázkám menšin a jejich integrace do moderní společnosti. Zabývá se přitom nejen menšinami
etnickými, ale i sociálními a kulturními. V posledních letech je pak zvláštní péče věnována otázkám
seniorů. Rada za toto dílčí kritérium bod neudělila, neboť seniory nelze označit za menšinu ve smyslu §
17/1 /g vyjádření žadatele k otázce podpory menšin je příliš nekonkrétní.
a

Rada ve svém hodnocení žadatele LONDA spol. s r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána
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stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele s rozdílem jednoho bodu. Rozdílovými kritérii, pro něž
uchazeči LONDA spol. sr.o. licence k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč
LONDA spol. sr.o. naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to
z výše popsaných důvodů.

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení RÁDIO BONTON a. s , který požádal o udělení licence k provozování hudebního hitrádia
doplněného informacemi pod názvem Rádio Bonton.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Žadatel je již řadu let úspěšným
provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Rada nemá ve vztahu k jeho
dosavadnímu podnikání v této oblasti žádné negativní poznatky.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání kombinací vlastních zdrojů společně s provozními výnosy projektu, což žadatel doložil. Základní
dílčí kritérium způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady
naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním
bodem, neboť byla doložena bankovní referencí a jinými dokumenty. Radě není z úřední činnosti
známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání, včetně zahájení vysílání v zákonném termínu,
podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s
orovozováním rozhlasového vvsílání neboť ie iiž řadu let úsoěšnvm orovozovatelem terestrického i
internetového rozhlasového vvsílání Personálními aarantv isou Michel Fleischmann Miroslav Hrnko a
Miroslav Šimánek na postech statutárních orgánů. Na poli rozhlasového vysílání působí Michel
Fleischmann v CR od roku 1991 kdy stál u zradu privátního rozhlasového vysílání. Miroslav Hrnko
nů<;nhí v rn7hlaqnvpm nríuétví nd rnkii 199fi a nrnšpl rpqfu nd řÍ7pní malvrh rn7hla<inwrh <itanir nřp<;
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Účastník řízení v žádosti o licenci uvedl konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této
lokalitě. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti
hodnocen jedním bodem, neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu
ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem je právnická osoba, společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, societě par
actions simplifieé, se sídlem Paříž, rue Francois 1 e r 2 8 , PSČ 750 08, reg. No.: 388 404 717 (dále též jen
jako „LARI"). Jak plyne z Reportu doloženého žadatelem, společnost LARI je členem holdingu, kde
holdingovou společností je společnost LA SCA, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve
společnosti LARI v rozsahu 99,48 %, na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění
akcionáře disponuje absolutní majoritou. Akcie společnosti LA SCA jsou veřejně obchodovány
prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE).
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Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila
se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem zjistit osobu,
která má patrně významný individuální podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud Lagarděre. S ohledem
na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného akcionáře je zde značně
omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého zneužití médií k prosazování
partikulárních politických, ekonomických či jiných soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný akcionář
žadatele je vlastněn jediným subjektem a potud je tak vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž
zároveň skupina Lagarděre je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s
dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto
základní dílčí kritérium jako nesplněné. Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době
podání žádosti o licenci.
Pokud však jde o druhé základní dílčí kritérium, předpoklady pro transparentnost převodů podílů u
žadatele a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna,
rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a tedy považovat jej za nesplněné, neboť ke změnám
v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž vyloučit možnou
další konsolidaci vlastnických poměrů u subjektu kontrolujícího jediného akcionáře žadatele a tím
vytvoření dalšího výraznějšího a silnějšího akcionáře, který by mohl vykonávat významnější vliv. Taková
změna by se přitom nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku.
S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna pouze částečně.
Rada dále hodnotila přinos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 S b . , kde mu byly přiděleny čtyři body z dvanácti.
Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu Rádio Bonton ze žádosti o licenci vyplývá, že se
jedná primárně o hudební rádio, zaměřené na české a případně slovenské hudební hity, doplněné
informacemi. Podíl mluveného slova je stanoven na minimálně 8 %, což nedosahuje střední hodnotu na
pokrytém území, která činí 10%. Podíl autorsky vyrobených pořadů žadatel ve svém projektu neuvedl, a
proto mu bod udělen být nemohl. Podíl zpravodajských a servisních informací pak bude tvořit minimálně
4%> z celkového objemu mluveného slova. Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací
nelze na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve dvou ze tří základních dílčích kritérií.
Program žadatele je zcela originální a je zaměřen na kontakt s lidmi žijícími na území pokrytém signálem
rádia. Tomu je podřízen výběr nejen informací, ale i hudby. Lokalizace je akcentována ve výběru hudby.
V místě má žadatel síť dobrovolných sooluoracovníků a kontaktv na zástuoce státní s o r á w a
samosoráw což ie primární zdroi informací kterv žadatel ooužívá oro tvorbu zoravodaiství a servisu Za
zbývající hodnocené základní dílčí kritérium Rada bod neudělila jelikož žadatel neuvedl ve své žádosti
bližší údaje k užší orientaci na region
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že obdobný hudební formát je již obsažen v
nabídce vysílajících programů a žánrová nabídka nabízená žadatelem je na dotyčném území dostatečně
zastoupena, jak o tom svědčí například vysílání stanic FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS, Fajn rádio, Kiss
proton, Rádio Beat. Navrhovaný hudební formát nenaplňuje parametry Manuálu. Žadateli za kritérium
hudebního formátu bod udělen nebyl.
Navržená cílová skupina 18 až 30 let je již na pokrývaném území sanována. Programová nabídka
žadatele je přitom pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky lze označit za korespondující
se zvolenou cílovou skupinou. Z hlediska cílové skupiny byl žadateli přidělen jeden bod ze dvou.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . získal uchazeč celkově pět bodů. Rádio Bonton vytváří speciální
autorské pořady. Mezi klíčové patří pořad „Hitparáda Rádia Bonton", aktuální přehlídka soudobé české
tvorby bez ohraničení žánrů. Posluchači mají možnost sami hodnotit jednotlivé skladby a jejich
interpretaci a hlasováním ovlivňovat dramaturgii pořadu a sekundárně celé stanice. Žadatel uvedl také
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jiné autorské pořady. V základním dílčím kritériu vlastních autorských pořadů byly tedy žadateli přiděleny
dva body.

Rádio Bonton vysílá na podporu začínajících umělců speciální rubriku „První šance", ve které představuje
posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila nikde v médiích. Žadatel do spisu
doložil maily začínajících umělců, za což mu byly uděleny dva body ze dvou možných. Podporu
kulturních akcí ve svém projektu žadatel popisuje jako pozvánky na kulturní, ale i sportovní a místní akce,
o který se žadatel dovídá jak od členů správy a samosprávy, tak od občanů. Konkrétní podporu v regionu
Plzně žadatel nezmiňuje ani nedokládá, a proto mu byl udělen pouze jeden bod ze dvou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že toto kritérium
bylo naplněno. Žadatel do svého programu zařazuje hudbu, která je autorsky a jazykově identifikovaná s
definovanými menšinami (vodítkem pro určení koeficientů bylo pro žadatele národnostní složení
obyvatelstva dle Sčítání lidu 2011). Jako výraz podpory plánuje žadatel do programu zařazovat takovou
tvorbu ve dvojnásobném rozsahu, než odpovídá proporčnímu zastoupení v populaci. Tento model
podpory vztahuje i na všechny další programové prvky, včetně informačního servisu. Žadatel žádnou
předjednanou spolupráci s regionálními organizacemi nezmiňuje, ani nedokládá, proto mu byly uděleny tři
body ze čtyř.
Rada v hodnocení projektu žadatele RÁDIO BONTON a. s. jako splněnou hodnotila
skutečnost
významnou pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. V případě
kritéria podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako částečně splněnou, kde byla
shledána stejná míra naplnění jako u vítězného projektu. Zásadními důvody, pro něž projektu Rádio
Bonton licence k provozování vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení §17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 231/2001 Sb., kde žádost o udělení
licence k provozování programu Rádio Bonton naplnila tyto zákonné skutečnosti v menší míře než
vítězný projekt, a to z výše popsaných důvodů.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených dílčích kritérií, a porovnat mezi sebou
navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
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Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
Poučení:

Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 2.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 17.10.2014, programové podmínky), Dokument (text materiálu,
29.8.2014, programy Plzeň), Dokument (mapa, 3.10.2013, Mapa - Plzeň Doubravka I 94,9
MHz)

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.10.23 22:55:03 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G , s.r.o.

Označení (název) programu:

S I G N A L RADIO P L Z E N

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denne

I. Základní programová specifikace
Regionální stanice pro tři generace s většinovým podílem české hudební tvorby.

II. Další programové podmínky
1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§ 21 odst. 3)

-

zaměření programových prvků na vyšší věkovou skupinu posluchačů

-

regionální zpravodajství

-

podpora kulturních akcí v regionu

-

podpora začínajících umělců a neprofesionální hudební scény

2)

Jednotlivé programové podmínky

-

podíl mluveného slova 8% - 1 0 %

-

zprávy v pracovní dny od 05:00 do 09:00 hodin - každou půlhodinu, od 09:00 do 18:00 hodin každou hodinu, o víkendu od 06:00 do 18:00 hodin - každou hodinu

-

převažujícím hudebním žánrem je minimálně 70% české a slovenské hudby z let 50. - 90., zbytek
tvoří písně středního proudu angloamerické, italské a francouzské produkce z let 60. - 90., ale také
country, folk, trampská píseň, dechová a lidová hudba ve speciálních pořadech
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-

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 45 až 79 let

-

podíl autorských pořadů je 100%

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů P l z e ň 94,9 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Český
Plzeň

rozhlas

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

nejrůznéjší
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

nejrůznéjší
/ regionální stanice
pro západní Čechy - věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

tradiční (lidová,
folklorní a klasická
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zpravodajství, informační servis, sport,
publicistika, zábavné pořady

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
-
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Místní info

uřetně

nřenrWi

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Zaměření na
informace z regionu,
odpojování podle
krajů

víkendové a sváteční
křesťanské pořady

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

B B C Radiocom
(Praha) s . r. o. /

Zpravodajskopublicistická stanice

B B C World Service

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o . / C O U N T R Y
RADIO

Hudební stanice ve
p. 25-49 let s. 20 60. l é t a - R ' n ' R ,
formátu country, folk 55 let
country a folk,
a příbuzné žánry,
bluegrass, gospel,
doplněno
americký protestsong,
zpravodajstvím
trampská hudba,
mluvené slovo max. 8
%

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

p. 12-35 let
MEDIA BOHEMIA a. Hudební rádio se
zaměřením na region
s . / Fajn radio
a současnou hudbu
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Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované
menšinám

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové pořady

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Soft rock, pop, módní
trendy, mluvené slovo
cca 1 5 %

Informace o
politickém, kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

Česká a zahraniční produkce (10:90),
zpravodajství, informace a servis (Burza
práce, spotřebitelská aktualita), zábava,
malá publicistika (soutěže, hitparáda,
besedy), navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

p. 12-35 let
g a m a media s . r. o. / Hudební rádio se
zaměřením na region
G a m a Rádio
a současnou hudbu

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

MEDIA BOHEMIA a. Hudebné informační
s . / H i t r á d i o FM Plus rádio
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Soft rock, pop, módní Česká a zahraniční produkce (10:90),
trendy, mluvené slovo zpravodajství, informace a servis (Burza
cca 1 5 %
práce, spotřebitelská aktualita), zábava,
malá publicistika (soutěže, hitparáda,
besedy), navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Informace o
politickém, kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

Podíl hudby 80"%,
hudební AC formát

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,

hudební stanice
s rockovou orientací

p. 35-55 let

r. o. / Radio Beat
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Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

MEDIA BOHEMIA a. hudebně informační
program
s.l Radio Blaník
Zapadni Čechy

2CM5 s přesahy AC formát, 50-70 %
country a folk

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
Rádio S a m s o n , s . r. žánrová rozhlasová
o. / Radio S A M S O N stanice pro country,
folk a trampskou
hudbu

p. 30-45 let, s.
25-50

20-60 let s
přesahem

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
program, vlastní pořady

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti
folk, country, trampská specializované žánrové hudební pořady,
muzika, blues a
zpravodajství
příbuzné žánry

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Aktuální informační
skladby národnostních,
rubriky, zprávy a
etnických a jiných
kulturní servis týkající menšin
se především kultury
regionu, informace z
hudebního dění

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
rozhlasová stanice
s . / Rock Radio
Šumava

RADIO UNITED
BROADCASTING
s . r. o. / K i s s
Proton

Rodinná hudební
rozhlasová stanice s
kontaktními prvky

p. 18-39 let

Zlaté hity 60.-80. let,
anglo-americká i česká
produkce (ta tvoří
téměř polovinu
celkového objemu
skladeb) Podíl české a
slovenské hudby v
rozmezí 1 0 - 1 5 %
Pop 90. let, taneční
hudba, aktuální
novinky

Podíl mluveného slova je oproti
hudebnímu programu v denním průměru
cca 7-10 %. Zpravodajství, servisní
informace (počasí, doprava), hitparáda
vlastní produkce, písničky na přání 1 *
denně večer v uceleném bloku, tematické
hudební pořady; lokální vysílání na
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz
Zpravodajství, informační speciál, počasí,
přehled tisku, sport, dopravní informace,
písničky na přání, zábava a soutěže, podíl
mluveného slova 12 % ve všední dny, 10
% o víkendu a svátcích

Informace z regionu,
aktuální dění
v regionu-kulturní a
sportovní akce z
regionu

informace z
plzeňského
magistrátu a místních
úřadů, sportovní,
kulturní a dopravní

Proqramv z a c h y t i t e l n é d o b ř e :
Route Radio s . r. o.
/ Rádio Dálnice

Specializované
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným

18 plus

hudba od 60. let až po Průběžné podrobné dopravní
současnost - lehčí
zpravodajství a stručné všeobecné
rock, pop, country
zpravodajství; specializované pořady a
kampaně zaměřené na prevenci v oblasti
dopravy, sociální marketing; stručné
zpravodajství i ve třech světových jazycích
(anglický, německý a francouzský);
minimálně 4 dopravní (a to i cizojazyčné)
vstupy od 6 do 18 hodin ve všední dnv;

Dopravní
zpravodajství
zaměřené na
Vysočinu

propagace regionální a Zpravodajství, počasí, sport,
vůbec české tvorby,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
podíl české hudby 30
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
%

kultura v regionu

pop a lehčí rock 80.¬
90. let, Podíl
mluveného slova 8-12
%, zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až
9.00-dvakrátv

aktuální informace z
oblasti pokrytí

Proaramv D ř i i í m a t e l n é č á s t e č n ě :
RTV C h e b , k. s . /
RÁDIO E G R E N S I S

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

MEDIA BOHEMIA a. hudební a zábavná
s . / H i t r á d i o Dragon stanice pro střední
generaci
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20-35 let s
mírným
přesahem na
obě strany

programové bloky během dne, důraz na
seriozní informace, muzika, informace,
soutěže, tipy, film, hudební novinky,
hitparáda

Dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-55 024/2012-613 ze dne 2. 4. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače PLZEŇ DOUBRAVKA l_94,9 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 1,6 % (167 193 obyvatel)

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Zlín 92,7 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / COUNTRY RADIO
Počet žadatelů
4
Další žadatelé a jejich programy
Radio Kroměříž, s.r.o. / Radio Kroměříž
Route Radio, s.r.o. / Rádio Dálnice
RADIO BONTON a.s. / Rádio B o n t o n
Datum udělení licence
2. 9. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: 4 2 0 27H 813 830
+

/ Fax; • i p o 27H 810 í

www.rrtv.cz

RADIO UNITED BROADCASTING

s.r.o.

Říčanská 2399/3
10100 Praha

Radio Kroměříž

s.r.o.

Kojetínská 3881/84
76701 Kroměříž

Route Radio

s.r.o.

Stavební 992/1
70800 Ostrava

RADIO BONTON

a.s.

Wenzigova 1872/4
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2013/993/zab
Č.j.: S T R / 3 5 9 4 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 16 - 2 0 1 4 / poř.č.: 12

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 S b , správního řádu, vydala dne 2. září 2014 toto

rozhodnutí:
I.

Rada u d ě l u j e společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o, IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, PSČ 10100, Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín Příluky 92,7 MHz / 200 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025,
žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Zlín - Příluky 92,7 MHz / 200 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Zlín - Příluky 92,7 MHz / 200 W) tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
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Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Zlín - Příluky 92,7 M H z / 200 W
souřadnice WGS 84: 17 42 48 / 49 14 02

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry.

II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Kroměříž
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Zlín - Příluky 92,7 MHz /
200 W, společnosti Rádio Kroměříž, s.r.o., IČ: 29375401, se sídlem Kojetínská 3881/84, PSČ: 767 0 1 ,
Kroměříž.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Zlín - Příluky 92,7 MHz /
200 W, společnosti Routě Rádio, s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ: 708 00, Ostrava.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Bonton
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Zlín - Příluky 92,7 MHz /
200 W, společnosti RÁDIO BONTON, a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00,
Praha-Nové Město.

Odůvodnění:
Rada vyhlásila dne 2 1 . ledna 2014 řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů. Jedná se o soubor technických parametrů Zlín - Příluky 92,7 MHz /
200 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 7 4 2 4 8 / 4 9 1 4 0 2 , se lhůtou pro doručení žádostí do 6. února 2014.
Do licenčního řízení se přihlásili tito účastníci:
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / COUNTRY RADIO
Radio Kroměříž, s.r.o. / Radio Kroměříž
Route Radio, s.r.o. / Radio Dálnice
RADIO BONTON, a.s. / Rádio Bonton
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 29. dubna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
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postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria
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2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)
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-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

b)

6)

-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

7)

-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

b)

vysílaných

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

v již

cílová skupina

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)
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mluvené slovo

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8)

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b . tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady vjednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu kjednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle § 17 zákona č. 231/2001 S b „ představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17 odst. 1 zákona) vjednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 6. února 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta
k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Zlín - Příluky 92,7 MHz / 200 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - RADIO
UNITED BROADCASTING, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 12 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
vysílání „hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry" s názvem programu COUNTRY
RADIO.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
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Ohledně organizační připravenosti žadatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. Rada shledala,
že tento je v současné době držitelem celkem již 26 licencí k provozování rozhlasového vysílání. RADIO
UNITED BROADCASTING, s.r.o. je nástupnickou organizací vzniklou fúzí společností Radiolnvestments,
s.r.o., InFin, s.r.o. a Agentura TRS, s.r.o. s dnes již více jak dvacetiletou zkušeností s provozováním
rozhlasových stanic. Společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. je plně organizačně a
personálně připravena zahájit vysílání ve Zlíně v zákoně stanovené lhůtě. Od roku 2002 provozuje
dlouhodobě úspěšný a dynamicky se rozvíjející program COUNTRY RADIO. Oba jednatelé společnosti
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání.
Jednatel žadatele Mgr. Vladimír Faifr, MBA., CSc, má zkušenosti s ekonomickým, technickým i
organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele společnosti
STAR PROMOTION s.r.o., kterou vykonával v období od listopadu 2011 do dubna 2013, kdy byla tato
společnost držitelem licencí k provozování rozhlasových programů s názvem Rádio Hey. Jednatel
žadatele pan Luboš Jetmar má zkušenosti s ekonomickým, technickým i organizačním řízením
společností provozující rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele od ledna 2013 ve společnostech,
které provozovaly rozhlasové vysílání například společnosti Rádio Bohemia, spol. s r.o., Rádio TWIST
Praha, s.r.o., BROADCAST MEDIA, s.r.o., DELTA MEDIA BROADCASTING, s.r.o. a RÁDIO PUBLIKUM,
spol. s r.o. Také všichni vedoucí pracovníci společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají
mnohaleté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání. Jedná se například o pana Martina Hrocha, Ing.
Pavla Poláka, paní Věru Sýkorovou, pana Miroslava Albrechta a další, jejich profesní strukturované
životopisy jsou součástí projektu žadatele. Žadatel má letité zkušenosti se spoluprací s místními orgány a
institucemi k zajištění regionálního - městského informačního servisu posluchačům. Žadatel již zahájili
jednání s vedením místních institucí a informoval je o svém rozhlasovém projektu. Jak vyplývá mimo jiné
z organizační struktury COUNTRY RADIA a z dosavadních zkušeností, je žadatel schopen plně zajistit
získávání a odbavování informací z regionu. Kromě informací z Magistrátu města týkajících se událostí,
které se dotýkají každodenního života obyvatel Zlína, bude žadatel do vysílání zařazovat i informace a
sdělení dalších institucí. Tyto skutečnosti žadatel doložil prostřednictvím předjednané spolupráce
s Magistrátem města Zlína, Městskou policií ve Zlíne, Hasičským záchranným sborem Zlínského okraje či
s Technickými službami města Zlína.
Rada též shledala naplnění všech kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele k
zajištění vysílání. Žadatel a současně provozovatel Country Radia (společnost RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o.) dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který mu
umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj. Tyto investiční zdroje jsou cíleně plánovány a
koordinovány s celkovou strategií rozvoje společnosti. Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu
Country Radia prostřednictvím nové licence bude tedy žadatel čerpat výhradně z vlastních zdrojů.
Žadatel platí včas veškeré své závazky včetně autorských poplatků společnostem OSA a Intergram.
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. generuje rovněž pozitivní a dostatečně vysoký
provozní kapitál. Jeho výše v současné době nejenže pokrývá aktuální provozní potřeby společnosti, ale
převyšuje i předpokládané provozní náklady nutné k provozování programu ve Zlíně. Výdaje na jeho
Drovoz budou tedv rovněž hrazenv z vlastních krátkodobých zdroiů Tvto skutečnosti žadatel Radě doložil
prostřednictvím svého obchodního plánu a bankovní reference. Bankovními referencemi byly též
doloženy kritéria finanční spolehlivosti žadatele a jeho vlastníků.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Vysílač Country Radia bude instalován a provozován na stanovišti
vysílače rádia Evropa 2 a rádia Beat. Kmitočet 92,7 MHz bude se stávajícími kmitočty sdružen
prostřednictvím sdružovače do stávajícího anténního systému Kathrein na stávajícím BTS stanovišti
mobilního operátora. Vysílač a další nezbytné technologie (satelitní přijímač, stereofonní a RDS kodér,
záložní zdroj napájení, systém záložní modulace a telemetrický dohled) budou umístěny ve stávajících
technologických prostorách. Konkrétní a podrobný popis technického řešení žadatel uvedl v projektu a
Rada přistoupila k přidělení bodu. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od
Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen
žadateli žádný bod.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . , žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným a jeho
společníky jsou společnosti RÁDIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27 599, Praha 1 - Nové Město, Na
poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 90% (jejímž jediným společníkem je GES MEDIA ASSET, a.s., IČ:
271 81 804 Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000) a GES MEDIA ASSET, a . s , IČ: 271
81 804, Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 s 10% podílem. Co se týče společnosti GES
MEDIA ASSET, a . s , jejímž jediným společníkem je GES ASSET HOLDING, a . s , IČ: 264 27 044, Praha
1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejíž jediným společníkem je nizozemská společnost
GES GROUP HOLDING B.V,Amsterdam, Locateílikade 1, 1076 A Z Amsterdam, Nizozemské království,
IČ zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu pod č. 34259187. Protože
žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na její řízení,
mohla mu Rada udělit jeden bod za dílčí kriterium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky!
Pokud však ide o kritérium DředDokladů Dra transoarentnost ořevodů až DO koncové vlastníkv do budoucna
nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele
může dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
mimo české veřejnoprávní
databáze Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených společností S G s í d l 6 m mimo území
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Dále Rada hodnotila kritérium přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávajicí
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm.
c) zákona č. 231/2001 S b , toto základní kritérium Rada ohodnotila osmi body a tedy jako splněné.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila žadateli bod za naplnění dílčího kritéria podílu
mluveného slova. Ten byl žadatelem stanoven v rozmezí 7 - 12% z celkového vysílacího času, přičemž
střední hodnota tohoto parametru na již pokrytém území činí 10%. Spodní hranice navrhovaného rozmezí
tak střední hodnoty nedosahuje. Žadatel dále uvedl, že všechny pořady vysílané Country Radiem jsou
vlastní autorské pořady. Rada však přistoupila k přidělení jednoho bodu za naplnění dílčího kritéria
autorsky vyrobených pořadů na základě skutečnosti, že střední hodnotu tohoto parametru vysílání na již
pokrytém území nelze zjistit. Ze stejného důvodu Rada přidělila jeden bod také za naplnění dílčího
kritéria podílu zpravodajských a servisních informací. Zpravodajství bude žadatelem vysíláno v
pracovních dnech mezi 05:00 - 09:00 hodin každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00 hodin každou hodinu s
výjimkou 11:00 a 14:00 hodin, kdy žadatel vysílá rozšířené kulturní pozvánky s akcentem na region, ty
pak aktuálně doplňuje ještě ve 20:00 hodin. Ke všem zpravodajským blokům náleží servisní rubriky
s informacemi, přičemž délka bloků činí maximálně dvě minuty.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada přidělila bod za každé dílčí kritérium, které se
k lokalizaci programu vztahují. Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele vyráběn nově. Ačkoliv
žadatel plánuje v předmětné oblasti provést hudební testy a dotazování respondentů na program,
předpokládá zájem o stávající ověřený program i hudební obsah Country Radia, který je žadatelem
originálně vyráběn. V rámci orientace na region žadatel počítá s rozšířením zpravodajského servisu o
události z této lokality, v jehož části bude informovat o počasí na jižní Moravě a nedílnou součástí bude i
dopravní servis. V programu žadatele pak nebudou chybět soutěže o vstupenky na nejrůznější kulturně
společenské akce, jako jsou koncerty, festivaly, country bály, sportovní akce či výstavy konané v regionu
a tedy směřované přímo pro posluchače ze Zlína a okolí. Orientace na užší lokalitu pak bude realizována
formou spolupráce s místními kulturními stánky, která zajistí dostatek informací o kulturním dění ve Zlíně,
které se následně promítnou do vysílání Country Radia.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (country, folk a příbuzné žánry) shledala, že na tyto žánry
se na již porytém území orientují alespoň 3 programy (Frekvence 1, Rádio Čas-FM, Rádio Blaník
Valašsko) a bod za dílčí kritérium počtu programů s obdobným formátem nepřidělila. Jeden bod však
přidělila za alespoň částečné naplnění kritéria podílu formátu na daném území. Pokryté území není
country a folkovou hudbou plně saturováno stávající nabídkou programů. Hudební formát žadatele není
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na pokrytém území plně zastoupen a částečně splňuje požadavky Manuálu, což Rada ocenila přidělením
jednoho bodu.
Ohledně cílové skupiny žadatele Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina recipientů ve
věku 35-79 let není na pokrytém území zcela saturována, a to zejména horní navrhovaná věková hranice.
Rada také jedním bodem ocenila, že jednotlivé programové prvky programu žadatele jsou na uvedenou
cílovou skupinu vhodně navázány. Mezi konkrétní programové prvky pro cílovou skupinu posluchačů
Country Radia patří především zpravodajství obsahující informace ze Zlína a okolí včetně lokálních
dopravních informací, předpovědi počasí a sezónních servisů. Ve speciálních publicistických pořadech se
věnuje žadatel také podnikatelům (rozhovory s úspěšnými podnikateli a reprezentanty zajímavých
profesí). Dalších pravidelné pořady jsou pak věnovány turistickým soutěžím (Indicie), místní hudbě a
informacím z trampských osad a kempů lokalizovaným do okolí Zlína. Hudbu vyloženě cílenou na horní
hranici věkové kateaorie posluchačů vvsílá žadatel v Dořadech s příznačnými názvv Zadáno Dro leaendv
Klenoty country music, Hudební vzpomínání či Country - O l d i e s .
V nejvyšší možné míře Rada shledala naplnění kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a
ocenila jej přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel vytváří celou řadu vlastních autorských
pořadů, které jsou dle názoru Rady smysluplně navázány jak na cílovou skupinu posluchačů, tak na
region. Jedná se o pořady „Knižní hitparáda", autorský pořad Miloně Čepelky z Divadla Járy Cimrmana,
který mapuje zajímavé knižní novinky. „Country mám rád", pořad Petra Novotného. „Sklípek Yvonne
Přenosilové" autorský pořad Yvonne Přenosilové - hudební profily interpretů, novinky, rozhovory s hosty.
„Country, Oldies a Rock'n'Roll party", Míra Křen ve svém autorském pořadu o zlatých dobách vzniku
country a rock'n'rollove hudby. „Ozvěny Osadních ohňů", autorský pořad muzikanta a trampa Tonyho
Linharta (skupina Pacifik) - klasika české trampské písně. Hosty pořadu jsou osobnosti trampské kultury.
Pořad pravidelně informuje o veškerém dění na poli trampingu. Často s živou hudbou přímo ze studia.
Countrv Time" Dořad o klasické a současné americké countrv music Na oořadu SDoluoracuií 2
moderátoři (Miloš Keller a Veronika Čičková) a externí poradce Dřes americkou countrv ÍMHoš Holeček)
Zadáno pro leaendv" hudební kritik a moderátor Miloš Keller orezentuie v každém oořadu tři vvbrané
countrv leaendv s množstvím informací o nich FolkMenu další autorský oořad Miloše Kellera tentokrát
11
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hudebních skupin a interpretu. Doloženo bylo žadatelem tez potvrzeni o spoluprací s hudebním
uskupením Vomca. Nezbytnou současí programu Country Radia jsou pravidelné zveřejňované kulturní
pozvánky (několikrát denně ve vysílaní, pravidelné aktualizované na webových stránkách i jako
pravidelný maihng Kultura via mail clenum Klubu Country Radia často se zvýhodněným vstupným pro
cleny). Pozvánky tedy budou obsahovat informace z vetsich kulturních stánku ve Zlíne a okolí ale
samozřejmé i z country klubu a menších scen. Nebudou chybět informace o výstavách historických
památkách a akcích pořádaných na hradech zámcích v kostelech a muzeích ve Zlíne a jihomoravském
kraji. Takto deklarovanou podporu žadatel doložil fotodokumentaci z pořádaných country balu v letech
2009- 2012 ci z country „FONTÁNY 2011 , jednoho z nejvetsich koncertu country a trampské hudby v
republice. Dale pak předjednanou spoluprací se Slováckým divadlem, s pořadatelem festivalu Deti v
Podhradí, Zlínské besedováni, Písni a tancem a Zlínsky Woodstock, s Domem kultury v Kroměříži,
s pořadateli Zlínského filmového festivalu či s Otrokovickou BESEDOU.
Kritérium přinosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
bylo Radou ohodnoceno čtyřmi body a tudíž také jako splněné v nejvyšší možné míře. Žadatel
identifikoval významné druhy sociálně-psychologických menšin, které jsou: etnická menšina (obvykle
vymezená jazykem a kulturou), národnostní menšina (úředně uznávaná etnická menšina), náboženská
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menšina (určená náboženským vyznáním) a jazyková menšina (pokud není zároveň i menšinou
etnickou). Součástí projektu žadatele jsou také tabulky s velmi podrobným přehledem obyvatelstva
Zlínského kraje dle jejich národnosti, náboženského vyznání a podobně. Žadatel si je vědom, že ve Zlíně,
stejné jako na jiných územích České republiky, žijí z hlediska národnosti příslušníci menšinového
obyvatelstva. Na tuto skutečnost ve vysílání Country Radia reaguje přímo v programových prvcích, které
jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke komunikaci s menšinami.
Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a společenského
života těchto obyvatel z míst pokrytých signálem našeho vysílání. Zpravodajství zcela samozřejmě
reaguje na aktuální témata ze života menšinové populace. Součástí hudebního formátu Country Radia je
folková hudba, do které můžeme zahrnout i world music a etnickou hudbu. V rámci uvedených hudebních
stvlů se ve wsílání Countrv Radia standardně obievuií oísně slovenské Dolské ruské maďarské
rómské a další. Zaiímavvm oříkladem ie naoř. rómská skuoina Trinv ieiíž reoertoár w c h á z í z romské a
české lidové písně. Žadatel vysíláme i několik country písní v maďarštině či ruštině a mapujeme zeširoka
slovenskou country a folkovou scénu. Ve vysílání nechybí ani písně náboženské či s náboženskou
tématikou Žadatpl neonnmíií ani amprirknu mpnšinu žiiírí trvalp na našpm Ú7pmí ktprá si VP wsílání
Countrv Radia naide oravidelnv ořísun své hudbv v oodobě osvědčených amerických countrv hitů i
aktuálních novinekI Country Rádio také ^
mumkulturních festivalech,
dává nřílpžitnst nrp7Pntari ipiirh intprnrptů v/p svěm wsílání a infnrmnip n knnání těrhtn akrí VP svvr-h
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Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení Rádio Kroměříž, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
programu Rádio Kroměříž se základní programovou specifikací „hudebně zábavná a zpravodajská
stanice s důrazem na zlínský a kroměřížský region".
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti šest bodů.
Rádio Kroměříž spustilo 1 2 . prosince 2 0 1 2 internetové vysílání. Vysílání po internetu probíhá kontinuálně
již 1 4 měsíců, za které si Rádio Kroměříž vybudovalo stabilní pozici jak mezi posluchači, tak mezi
organizacemi, pro které je Rádio Kroměříž velmi vítanou možností pro informování občanů Zlínska a
Kroměřížska (státní a městské policie, hasiči, městské a obecní úřady, sportovní kluby). Jednatel
společnosti, pan Roman Konečný, po roce 1 9 9 3 odcestoval a pracoval do 1 9 9 8 v USA. V Chicagu
pomáhal založit a také pracoval pro české komunitní noviny a místní rádiové vysílání pro krajany. Nyní
podniká v hostinské činnosti, cestovním ruchu, zábavním průmyslu a obchodu. Vzhledem ke všem shora
uvedeným skutečnostem Rada tak nemohla body za kritéria zkušeností žadatele s rozhlasovým
vysíláním a zkušeností statutárních orgánů žadatele přidělit. Žadatel nedisponuje žádnými zkušenostmi
s terestrickým rozhlasovým vysíláním. Rada nemohla zohlednit ani zkušenosti žadatele s vysíláním
z USA neboť Drávní a iiné asoektv Drovozování wsílání v České reoublice isou zcela odlišné Zkušenosti
vedoucích oracovníků žadatele však ořidělením bodu ohodnotMa Pan Miroslav Karásek Dis ie
spolumajitelem Radia Kroměříž programový ředitel moderátor a zakladatel internetového radia Rad a
Kroměříž. Disponuje 1 1 - t i letou praxí v rozhlasovém éteru z toho 8 let pracoval v Radiu Haná jako
modprátnr redaktora nrnmotér Pan L P O Š Slaměná nrar-uip nrn Radin Kroměříž iako nrndukřní vpdnur-í
oracovník moderátor a redaktor oro Zlínsko Disoonuie 18-ti letou oraxí v AZ Radiu z í n ínvní ŘockMax^
a v Radiu Zlín a tn iakn m
v nroiektu
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spolupráce se shora uvedenými subjekty a Rada za naplnění dílčího kritéria organizačního řešení
získávání místních informací přidělila jeden bod.

Rada dále shledala naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele
k zajištění vysílání. Co se týče způsobu zajištění financování programu, financování dosavadního vysílání
Radia Kroměříž je zajištěno výhradně vlastním kapitálem žadatele. Do budoucna žadatel také počítá s
financováním programu z vlastních zdrojů. Svojí podnikatelskou činností tak je schopen zabezpečit
financování veškerých aktivit, a to bez nutnosti použití cizích zdrojů financování, což plyne z přiloženého
obchodního plánu žadatele. Kritéria finanční spolehlivosti žadatele a jeho vlastníků byla doložena
bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo nic, co mělo takové dokumenty zpochybnit.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi
od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu
přidělen žadateli žádný bod.
Rada též shledala naplnění kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele.
Jeden bod Rada přidělila žadateli za naplnění dílčího kritéria znalosti koncových vlastníkův době podání
žádosti o licenci, neboť společníky žadatele (právní forma žadatele je společnost ručením omezeným)
jsou fyzické osoby Roman Konečný (dat. nar. 8. ledna 1971) a Miroslav Karásek (dat. nar. 22. března
1983), přičemž všechny koncové vlastníky společnosti je možné dohledat z veřejně přístupných zdrojů.
Základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů ve společnosti a s tím
souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž
hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Případné budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně
dostupných zdrojích.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila sedmi body a tedy jako částečně splněné. Při
hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby
žadatele o licenci:
Rada nejprve hodnotila rozsah a obsah mluveného slova vysílaného programem žadatele. Podíl
mluveného slova bude dle projektu žadatele činit 10-20% z celkového vysílacího času. Spodní hranice
takto navrženého parametru dosahuje střední hodnoty podílu mluveného slova na již pokrytém území a
Rada přistoupila k přidělení jednoho bodu. Stejně tak učinila i za naplnění kritérií podílu autorsky
vyrobených pořadů a podílu zpravodajských a servisních informací. Žadatel uvedl, že veškeré jím
vysílané pořady budou autorsky vyrobené. Střední hodnotu tohoto parametru však není možné na již
pokrytém území zjistit. Podíl zpravodajských a servisních informací (zprávy, počasí, doprava, kulturní,
společenské a sportovní pozvánky atp.) tvoří ve vysílání programu žadatele 30-50% mluveného slova,
opět s důrazem na region. Zpravodajství bude vysíláno každou moderovanou hodinu, čili minimálně 10
zpravodajských relací denně od pondělí do pátku. Délka relací bude 2 - 3 minuty, servisní informace jsou
pak obsaženy v každé moderované hodině Střední hodnotu tohoto parametru však nelze na již pokrytém
území určit, proto Rada jeden bod přidělila.
Ohledně lokalizace programu žadatele Rada také shledala naplnění každého z dílčích kritérií. Stejně
jako v současné době, také do budoucna počítá žadatel s tvorbou vlastního programu, není však
vyloučena možnost přebírat vybrané programy, např. hudební. Přebíraný program by však dle vyjádření
žadatele případně tvořil pouze zlomek z celkového programu Radia Kroměříž. K orientaci na region
žadatel uvedl, že Rádio Kroměříž bylo založeno především za účelem informovat posluchače o dění v
regionu (bývalé okresy Zlín a Kroměříž a přilehlé okolí). Žadatel přináší také informace prakticky ze
všech obcí na Zlínsku a Kroměřížsku (dle aktuálního dění). Pilířem Radia Kroměříž je zpravodajství z
regionu, informace o kulturním, společenském a sportovním dění, včetně aktuálního dopravně-
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informačního zpravodajství ze Zlínského kraje. Rádio Kroměříž od svého počátku vysílá obsáhlé
zpravodajství týkající se regionu Zlínska a Kroměřížska. Díky dlouhodobé úzké spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje, Městskými policiemi ve Zlíně, Otrokovicích, Napajedlech, Kroměříži,
Holešově a Bystřici pod Hostýnem a Hasičským záchranným sborem Zlínského Kraje již nyní informuje o
všech důležitých dopravních a mimořádných událostech v regionu. Nedílnou součástí jsou preventivní
informace výše uvedených složek Integrovaného záchranného systému. K orientaci na užší lokalitu
žadatel uvádí přehled vybraných měst a obcí Zlínska a Kroměřížska, na které se Rádio Kroměříž
informačně zaměřuje. Jedná se o Zlín, Otrokovice, Vizovice, Slušovice, Napajedla, Bohuslavice u Zlína,
Sovtihněv Tlumačov Frvšták Kroměříž Holešov Hulín Chroovně Bystřice pod Hostýnem MorkoviceSlížany, Kojetín, Kostelany, Rataje, Rymice, Rusava, Zdounky a další.
Žádné body však nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Žadatel uvedl, že
hudební formát je tvořen písničkami od 80. let minulého století do současnosti s minimálním přesahem do
70. a 60. let. Obecně lze hovořit o formátu Adult Contemporary, přičemž jako konkrétní žánry uvedl styly
pop, R'n'B, country s přesahy do folku, jazzu a rocku. Vzhledem ke skutečnosti, že na již pokrytém území
lze naladit alespoň tři programy, jejichž hudební formát je možné označit jako velmi podobný formátu
žadatele (Fajn Rádio Hity, Rádio Impuls, Frekvence 1, Hitradio Orion Morava), Rada za naplnění kritéria
počtu programů s obdobným formátem nepřidělila žádný bod. Žánrová nabídka žadatele je také hojně
zastoupena ve vysílání dalších zachytitelných programů a není na pokrytém území neobvyklá. Nesplňuje
tudíž požadavky Manuálu a Rada rozhodla o nulovém bodovém přídělu i v tomto dílčím kritériu.
V kritériu cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen jedním bodem ze dvou možných. Žadatelem
navržená cílová skupina ve věkovém rozmezí 20 - 50 let je na pokrytém již území saturována, a to i
programy s obdobným formátem a kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku bylo
ohodnoceno nulou bodů. Jeden bod však Rada přidělila za naplnění kritéria programových prvků ve
vazbě na cílovou skupinu. Žadatel uvádí celou škálu programových prvků, které jsou pro cílovou skupinu
jistě atraktivní. Jedná se o rubriky Životní styl (praktické informace, rady a doporučení z oblasti zdraví,
bydlení, cestování, rodičovství, zvířat). Kulturní servis (pozvánky na akce konané na Kroměřížsku a
Zlínsku). Souhrn pozvánek na kulturní a sportovní akce pro daný den jsou vysílány nejméně 3x denně.
Jednotlivé pozvánky podrobněji a pozvánky na výhledové akce pak průběžně v moderátorských
vstupech nejméně I x za 2 hodiny). Pracovní servis (nabídky i poptávky zaměstnání či brigád ve
SDoluDráci s Úřadem oráče Zlínského kraie^l Filmový svět íaktualitv ze světa filmul Dále rubrika svět
techniky a další.
Dále Rada hodnotila základní kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., které Rada shledala jako naplněné v nejvyšší
možné míře a přidělila žadateli šest bodů.
Žadatel uvádí celou řadu vlastních autorských pořadů. Jedná se o rozhovory s osobnostmi, především
se vztahem k regionu. Například se správcem holešovské židovské synagogy Vratislavem Brázdilem,
začínajícím kroměřížským fotografem Markem Hořavou, nadějným kroměřížským boxerem Markem
Andrýskem (několikanásobný mistr ČR), amatérským filmařem Ladislavem Františem (o unikátním
dokumentu ze zákulisí natáčení oscarového filmu Amadeus v Kroměříži). Rádio Kroměříž své
posluchače nejen informuje a vzdělává, ale také baví, a to např. formou soutěží. I zde se snaží žadatel
nabídnout netradiční zážitky, např. khmérské masáže (Zlín, Kroměříž), filmy v letním kině v Hulíně,
rozmanité akce pořádané Domem kultury Kroměříž, volné vstupy do zábavného centra Galaxie Zlín aj.
Realizoval také již 4. ročník vlastní fotografické soutěže, ve kterých hledal nejzajímavější historické či
sezónní fotografie z regionu. Žadatel vytváří též hudební pořady. Velkým přínosem Radia Kroměříž je
oodDora reaionálních kulturních soolků umělců hudebních skuoin a interpretů Jeiich tvorba ie v
současné době již běžnou součástí vysílaného hudebního formátu, jelikož si za jeden z cílů klade
žadatel oodooru reaionální tvorbv a umělců Rádio Kroměříž v současné době ořiDravuie konceot čistě
reaionálního hudebního oořadu kde bv bvlazastouoena oouze reaionální hudební tvorba íKroměřížsko
Zlínsko s ořesahv Haná Valašsko s L á c k o ) Žadatel takovou formu oodoorv doložil orostřednictvím
ko ^onden^skaoetou
VSPH intemretkoi' v l n i k o u Hartkm ksnekiuSeament
a k a o X u Mistake
DnlnžNtPr^
kekrtMu^m™
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údajně dle zjištění žadatele jen Rádio Kroměříž, účastník řízení deklarovanou podporu kvalitně doložil a
Rada přistoupila k přidělení dvou bodů. Jedná se o potvrzení dosavadní spolupráce se Střediskem
volného času v Holešově, potvrzení o spolupráci s Městským kulturním střediskem v Holešově a
s pořadatelem festivalu Kroměřížský Majáles.
V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin a dospěla k závěru o jeho částečném
splnění. Ke kritérium identifikace menšiny žadatel uvedl, že Rádio Kroměříž taktéž podporuje slovenskou
menšinu v Česku, která je v regionu silně zastoupena, a to slovensky mluvící moderátorkou. Ve svém
vysílání dává Rádio Kroměříž prostor také národnostním, etnickým a jiným menšinám v České republice,
např. podporou kulturních a společenských akcí, které s tématikou národnostních a jiných menšin úzce
souvisejí. Toto však Rada neshledala jako dostatečné pro přidělení dvou bodů, nýbrž pouze jednoho. Ke
způsobu podpory pak žadatel uvádí, že si je vědom, že mezi nejpočetnější národnostní menšinou žijící
na území České republiky, potažmo v regionu Kroměřížska a Zlínska, je slovenská menšina, čemuž
Rádio Kroměříž uzpůsobilo své vysílání. Ve všední dny a doposud i minimálně jeden víkendový den je
oroaram neiméně 4 hodinv denně uváděn ve slovenštině a to díkv SDoluDráci kterou Rádio Kroměříž
navázalo s bývalou redaktorkou slovenské televize TA3 Renátou Klimentovou.'Žadatel uvedl i některé
iím r j o d D o r o v a n é akce iako Denní Z D r a v o d a i s t v í z T v d n e židovské kulturv v Holešově či každodenní
Dozvankv a ohlédnutí za uolvnulvm oroaramem se sorávcem Šachovv svnaaocv v Holešově Sooluoráci
na této akci doložil žadatel i referenčním dopisem Rada však za toto dílčí kritérium přidělila jeden ze
dvou možných bodů neboť žadatel doložil právějen podporu jediné náboženské menšiny
Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení Routě Rádio, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
programu Rádio Dálnice se základní programovou specifikací „specializované dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím
a stručným
všeobecným
zpravodajstvím".
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné kritérium bylo
ohodnoceno šesti body a Rada jej shledala jako splněné.
Pokud jde o organizační připravenost tohoto žadatele, Rada shledala, že žadatel se rozhlasovému
vysílání aktivně věnuje již více než 15 let, disponuje potřebným know-how i dostatečným finančním
zázemím, které je základem úspěšného rozjezdu Radia Dálnice a jeho dalšího fungování. Jednatel
žadatele, RNDr. Radim Parízek, je také společníkem a jednatelem společnosti JUKE BOX, spol. s r. o ,
která již řadu let provozuje rozhlasové vysílání. Dílčí kritéria zkušenosti provozovatele s vysíláním a
zkušenosti statutárních orgánů provozovatele s vysíláním tedy považuje Rada za naplněná, na rozdíl od
kritéria zkušenosti vedoucích pracovníků žadatele, neboť v projektu žádné informace ohledně tohoto
kritéria neuvádí a Rada tudíž za jeho naplnění nepřidělila žádný bod. Rovněž kritérium organizačního
řešení získávání místních informací považuje Rada za nesplněné, protože žadatel k tomuto kritériu nic
konkrétního neuvedl ani nedoložil.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Je tedy i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím
kritériu přidělen žadateli žádný bod.

Ekonomická připravenost žadatele k realizaci projektu Rádia Dálnice je garantována vlastníkem
společnosti Routě Rádio s.r.o., společností Rádio Čas, s.r.o. a dceřinou společností Progress Digital,
s.r.o., což prokazují bankovní reference, které tvoří přílohu projektu žadatele. Vzhledem k dostatečnému
kapitálu není pro společnost žadatele, dle jeho vyjádření, problém zajistit jak financování, technické
řešení projektu, tak i potřebné zázemí, lidské zdroje, celkový rozjezd stanice i překonání počátečního
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období fungování, kdy bývá cash-flow napjatější. Pokud jde o základní dílčí kritérium způsobu
financování programu, má Rada za to, že je naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele
byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě
není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle
názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném
termínu.
Pokud jde o kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve smyslu § 17 odst. 1 písm. b) zákona č.
2 3 1 / 2 0 0 1 Sb. ve společnosti žadatele, je třeba uvést, že společnost žadatele v právní formě společnosti s
ručením omezeným má dva společníky - fyzickou osobu RNDr. Radima Pařízka a právnickou osobu
Radio Čas, s. r. o., jejímž jediným společníkem je opět RNDr. Radim Parízek. Základní dílčí kritérium
znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako
splněné. Ačkoliv jedním ze společníků žadatele je společnost s ručením omezeným, má tato společnost
jako jediného společníka fyzickou osobu uvedenou v obchodním rejstříku (navíc jde o tutéž osobu, která
je druhým společníkem žadatele). Kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů ve
společnosti žadatele a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do
budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné, když vlastnická struktura žadatele je
relativně jednoduchá a otevřená, u společníka, právnické osoby, lze snadno dohledat koncového
vlastníka Soolečnosti s ručením omezenvm ftuto D r á v n í formu má i žadateh maií S D o l e č n í k v zaosánv v
obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické
z m ě n v s e Dromítnou v e v e ř e i n á d o s t u D n é m č e s k é m o b c h o d n í m reistříku

budou Dodléhat s o u h l a s u Radv

a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 2 3 1 / 2 0 0 1 Sb. a celkem přidělila šest bodů. Shledala tak to kritérium splněné jen částečně.
Rada nejprve hodnotila rozsah a obsah mluveného slova vysílaného programem žadatele. Pokud jde o
dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada tomuto žadateli udělit bod, neboť
navrhovaný parametr 7 % v prime time nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území. Za naplněné
však Rada považuje základní dílčí kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů (minimálně 5 0 %) a dílčí
kritérium podílu zpravodajství a servisních informací (minimálně 4 dopravní vstupy v prime time, tzn. v
čase od 6 do 18 hodin ve všední dny, všeobecné zpravodajství 1 x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin),
neboť střední hodnoty těchto parametrů nebylo možné na již pokrytém území určit.
V kritériu lokalizace programu byl žadatel hodnocen dvěma ze tří možných bodů. Žadatel bude svůj
program nově vyrábět, nikoliv přebírat od jiného provozovatele, přičemž se bude jednat o vysílání, které
je zaměřeno na specifické dopravní informace. Jeden bod Rada přidělila také za naplnění kritéria
orientace na region, neboť žadatel v rámci veřejného slyšení uvedl, že primárně se Rádio Dálnice
orientuje na dopravní informace, tedy že zlínský region bude do vysílání zahrnut ve stejném duchu, tzn.
dopravní informace na důležitých zlínských tazích a v návaznostech na dálnici. Naopak žádný bod nebyl
přidělen za kritérium orientace programu žadatele na užší lokalitu, neboť k tomuto žadatel žádné
informace neuvedl ani v projektu ani v rámci veřejného slyšení.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu, neboť na pokrytém území
vysílají alespoň 3 programy, které se orientují na žánry pop, rock, country, folk (Frekvence 1 , Rádio
Blaník Valašsko, Hitradio Orion Morava). Tyto žánry jsou též četně zastoupeny ve vysílání jiných
zachytitelných programů, žánrová nabídka žadatele tedy není na pokrytém území neobvyklá, nesplňuje
požadavky Manuálu a Rada rozhodla o nulovém bodovém přídělu.
Pokud jde o kritérium cílové skupiny, byl projekt tohoto žadatele hodnocen maximálním počtem dvou
bodů. Cílová skupina je sice z hlediska věku vymezena značně široce (lidé starší 18 let), avšak ve vztahu
k projektu Radia Dálnice je významnější jiné hledisko vymezení cílové skupiny, a to zaměření na řidiče,
motoristy či obecně posádky vozidel, přičemž tuto skupinu potenciálních posluchačů nelze považovat za
dostatečně saturovanou. Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá,
jednotlivé programové prvky s touto cílovou skupinou korespondují a celou ji průřezově pokrývají. Jako
konkrétní programové prvky žadatel uvádí aktuální a ve velké míře ověřené dopravních informace,
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vysílané ve dvoujazyčných verzích. Rádio Dálnice nabídne také rady a tipy, které mohou řidičům pomoci
přímo při jízdě, Rádio Dálnice si bude moci dovolit věnovat více času aktuálnímu dopravnímu problému a
řešení tohoto problému.
Dále Rada hodnotila základní kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 S b , které Rada shledala jako částečně naplněné a
přidělila žadateli tři body.
Plný počet dvou bodů Rada přidělila pouze za naplnění dílčího kritéria vlastních autorských pořadů.
Žadatel uvádí, že bude vytvářet aktuální zpravodajství, zaměřené na celostátní události a zahraničí
(předpoklad řidiče, který míří po dálnici i mimo ČR), včetně sportovních přehledů. Dále se bude jednat o
rady, tipy, zajímavosti, servisní informace pro motoristy, které budou uváděny v možných rubrikách jako
motonovinky, dnešní téma na dálnici, právní poradna, hobby servis (jak si sám pomoci v případě nouze a
menšího problému), užitečné rady (řidiči řidičům), vyhlášky. Žádný bod Rada nepřidělila za naplnění
kritéria podpory začinajících umělců a její lokalizaci na region, nebo žadatel pouze obecně uvedl, že
pomáhá, mimo jiné i marketingově, při vydávání nových alb zavedených hvězd i nadějných talentů,
přičemž žadatel provozuje také nahrávací studio. Žadatel však žádnou konkrétní spolupráci nedoložil do
správního spisu Jedním bodem Rada ocenila naplnění kritéria podpory kulturních akci ze strany
žadatele. Rádio Dálnice je součástí mediálního domu Radia Čas, který pravidelně organizuje řadu „event
marketinaovvch" aktivit Mimo iiné Meaakoncert Dro všechnv bezva lidi" kde dostávaií Drostor ke
zviditelnění vedle známých českých a slovenských interpretů také mladí talentovaní umělci a vycházející
hvězdy. Žadatel opět takovou formu podpory nedoložil do správního spisu a nemohl mu být přidělen plný
počet dvou bodů
V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin a dospěla k závěru, že toto kritérium
žadatelem splněno nebylo, což je výsledkem přidělení jediného bodu. K dílčímu kritériu identifikace
menšiny žadatel neuvedl žádné relevantní informace, ke způsobu podpory pak pouze obecná tvrzení.
Žadatel si je vědom, že na území České republiky žijí, či projíždějí tudy, příslušníci menšinového
obyvatelstva. Na tuto skutečnost může dle svých slov žadatel ve vysílání Rádia Dálnice reagovat v
programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke
komunikaci s menšinami. Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o akcích z kulturního,
sportovního a společenského života těchto obyvatel, jsou-li v dosahu vysílání žadatele pořádány. Dalším
z nosnvch orvků wsílání ie zDravodaiství kde ie také možné reaaovat na aktuální témata ze života
menšinové Dooulace Na veřeiné slvšení oak žadatel oouze doDlnil že se domnívá se že už samotná
víceiazvčnost dooravního zoravodaiství ie Dodoorou národnostních menšin Žadatel ooěťžádnv konkrétní
zoůsob Dodoorv či ořediednané sooluoráce nedoložil a Rada tak ořidělila oouze ieden bod za toto dílčí
kritérium a tedy i za kritérium podpory menšin jako celek
Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení RÁDIO BONTON, a . s , který požádal o udělení licence k provozování vysílání
programu Rádio Bonton se základní programovou specifikací „hudební rádio doplněné informacemi".
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
V každém z dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení hodnocen
jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru
Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Společnost Rádio Bonton a.s. je již radu let
úspěšným provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Je majetkově spojena s
Evropskou mediální skupinou Lagardere, která provozuje v ČR 4 terestrická rádia (Frekvence 1, Evropa
2, Rádio Bonton a Dance Rádio) a celkem 35 internetových rádií s různým tematickým a hudebním
zaměřením. Personálními garanty jsou Michel Fleischmann, Miroslav Hrnko a Miroslav Šimánek na
postech statutárních orgánů. První jmenovaný současně vykonává funkci prezidenta a druhý výkonného
ředitele společnosti a skupiny Lagardere v ČR a na Slovensku. Na poli rozhlasového vysílání působí
Michel Fleischmann v ČR od roku 1991, kdy stál u zrodu privátního rozhlasového vysílání a vedl a
doposud vede úspěšné privátní rozhlasové stanice v ČR. Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém odvětví
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od roku 1996 a prošel cestu od řízení malých rozhlasových stanic přes regionálního ředitele až na post
provozního a později výkonného ředitele společnosti a skupiny Lagardere v ČR. Miroslav Šimánek je
současně finanční a provozní ředitel společnosti a skupiny Lagardere ČR, má na starosti technické a
finanční zajištění projektu. V rádiích pracuje na postu finančního manažera více než 10 let, v médiích pak
více než 15 let. Žadatel disponuje též zkušeným týmem vedoucích pracovníků. Obchodní část projektu
zajišťuje Martin Nováček, obchodní ředitel skupiny, resp. společnosti Regie Rádio Music - největšího
rádiového obchodního zastoupení v ČR, které patří do mediální skupiny Lagardere - s dlouholetou
zkušeností na českém mediálním trhu. Projekt řídí Miroslav Škoda, ředitel Rádia Bonton, který pracuje ve
skupině od roku 1995. Současně je od roku 2007 i ředitelem rádia Frekvence 1. Účastník řízení je také
organizačně připraven na získávání místních informací. Společnost Rádio Bonton buduje síť vlastních
spolupracovníků z řad místních novinářů a amatérských spolupracovníků. Dále využívá zdroje v rámci
skupiny Lagardere ČR. Žadatel do správního spisu doložil předjednanou spolupráci s Magistrátem města
Zlína.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel uvedl, že obchodní plán
pro projekt Rádia Bonton vychází a navazuje na již existující Rádio Bonton, vysílající na již dříve
přidělených kmitočtech. Plán je sestaven na základě marketingového průzkumu potřeb posluchačů jak
celoplošně, tak speciálně v předmětné lokalitě. Dále byly provedeny prognózy vývoje mediálního resp.
reklamního trhu v následujících letech, vyhodnocena konkurence v d a n é m segmentu a zváženy všechny
investiční i nákladové vstupy projektu. Na základě všech uvedených analýz byla provedena analýza
proveditelnosti a následně navržen obchodní plán projektu žadatele. Finanční spolehlivost žadatele i
vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními
referencemi a dalšími účetními dokumenty a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové
závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Rada dále hodnotila kritérium transparentnosti vlastnických vztahů žadatele dle § 17 odst. 1 písm. b).
Žadatel má právní formu akciové společnosti. Jak plyne z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
účastníka řízení, je jediným akcionářem účastníka francouzská společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO
I N T E R N A T I O N A L , societě paractions simplifieé, se sídlem Paříž, rue Francois 1 e r 2 8 , PSČ 750 08, reg.
No.: 388 404 717 (dále též jen jako „LARI"). Jak plyne z Reportu, společnost LARI je členem holdingu,
kde holdingovou společností je společnost LA SCA, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu
ve společnosti LARI v rozsahu 99,48 %, na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění
akcionáře disponuje absolutní majoritou (viz. str. 20 a str. 170 Reportu). Pokud jde o právní postavení
společnosti LA SCA z pohledu francouzského práva, je příslušná charakteristika uvedena na str. 200 a
násl. Reportu, a to včetně uvedení podstatných údajů pokud jde o známé akcionáře společnosti a osob
majících vliv na její řízení. Akciový kapitál společnosti LA SCA byl ke dni 3 1 . 12. 2012 rozdělen na 131
133 286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 0 7 602 akcionářů (str 248 a
249 Reportu). Akcie společnosti LA SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové
b u r z v The N e w York S t o c k E x c h a n a e ÍNYSE1 - F u r o n e x t Paris (viz s t r 246 R e n a r t u l
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kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení
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Předpoklady prostatou zjistitelnost koncových
B
vlastníku do budoucna - rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a edy nepovazovat jej za
splněné, neboť ke zmenam v osobě fakticky kontrolující žadatele muze dojit relativné rychle a navíc s
ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo ceske veřejnoprávní databáze.
P
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Rada dále hodnotila přinos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích. Žadateli bylo v tomto základním kritériu
přiděleno pět bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující základní dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za dílčí kritérium podílu mluveného slova,
neboť žadatel uvedl, že podíl mluveného slova ve vysílání Rádia Bonton bude činit 8 % celkového
vysílacího času, což je hodnota, která nedosahuje střední hodnoty tohoto parametru ve vysílání programů
na pokrytém území již zachytitelných. Žádný bod tomuto žadateli Rada nepřidělila ani za naplnění dílčího
kritéria podílu autorský pořadů, neboť žadatel k tomuto kritériu nic neuvedl, a to ani na veřejném slyšení.
Jedním bodem Rada ocenila dílčí kritérium podílu zpravodajských a servisních informací. Žadatel uvedl,
že podíl těchto informací bude činit minimálně 4 % z celkového objemu vysílacího času. Střední hodnotu
tohoto parametru však není možné na pokrytém zjistit.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele vyráběn
nově. Za toto dílčí kritérium Rada přidělila jeden bod, neboť program Rádia Bonton bude dle vyjádření
žadatele zcela originální. Rada ocenila také orientaci programu na region, která bude akcentována
zejména ve výběru hudby. Žadatel také spolupracuje s místní státní správou a samosprávou, slouží jako
distributor informací, vyměňuje s nimi informace a předává je dál. Bod přidělila Rada také za naplnění
dílčího kritéria orientace na užší lokalitu. Pro získávání informací vytváří žadatel síť neformálních
spolupracovníků z řad místních novinářů, posluchačů, členů místní správy a samosprávy, kteří budou
dodávat informace zvláštního okolí (ulice, čtvrti, komunity) mapující život v místě, aktivity realizované
občanskými sdruženími, kulturní, společenské a sportovní pozvánky a servis.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (alespoň 50 % české a slovenské hudby bez žánrové
vyhraněnosti napříč všemi styly) zjistila, že již pokryté území je značně saturováno stávající nabídkou
programů. Na českou a slovenskou hudební produkci se orientující více než tři zachytitelné programy.
Většinu porovnávaných žánrů lze také nalézt ve vysílání ostatních zachytitelných programů. Hudební
formát žadatele tudíž není na pokrytém území neobvyklý a nesplňuje požadavky Manuálu, což Rada
promítla do nulového hodnocení tohoto kritéria.
Stran cílové skupiny navrhované žadatelem Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina
recipientů (18 - 30 let) je již na pokrytém území saturována, a to programy, které lze označit za
formátově blízké programu žadatele. Za dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku tak
Rada bod nepřidělila. Jednotlivé programové prvky v programu žadatele jsou však dle názoru Rady
vhodně navázány na definovanou cílovou skupinu. Ráno je větší orientace na informace jak souhrnného
charakteru, tak i výhled toho, co se ten den má stát, odpoledne je to odlehčenější proud typu „kam
vyrazit", což Rada ocenila přidělením jednoho bodu.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby. Žadatel již
nyní vytváří speciální autorské pořady. Mezi klíčové patří pořad „Hitparáda Rádia Bonton", aktuální
přehlídka soudobé české tvorby bez ohraničení žánrů. Posluchači navíc mají možnost sami hodnotit
jednotlivé skladby a hlasováním ovlivňovat dramaturgii pořadu a sekundárně celé stanice. Pořad v délce
tři hodiny je vysílaný každý všední den a výsledky hlasování se promítají do celého vysílání a hudební
skladby Rádia Bonton. Žadatel též vytváří speciální rubriku „První šance", ve které představuje
posluchačům místní hudebníky, jejichž tvorba se zatím neobjevila nikde v médiích. Dílčí kritérium
vlastních autorských pořadů však Rada ohodnotila jedním ze dvou možných bodů, neboť žádné další
autorské pořady žadatel neuvedl. Na podporu začinajicích a méně známých lokálních umělců uvádí
Rádio Bonton speciální rubriku První šance" ve které Dředstavuie oosluchačům místní hudebníkv
jejichž tvorba se zatím neobjevila nikde v médiích. Žadatel doložil potvrzení různých začínajících
interoretů a skuoin iako naoř Petr Luftner David Alfik"Dewetter Pavel Petran Zaiíc Comoanv
Koneckonců či soukromá základní umělecká škola D- MUSIC, s.r.o. Ke kritériu podpory kulturních akcí
7 a d a t p l uvpdl 7 p mám n a v á 7 a n n u snolunrári iak s mpstpm Zlín tak s npktprvmi anpntiirami tak s
kulturními institucemi v místě Toto tvrzení žadatel doložil prostřednictvím dohody o spolupráci
kulturním centrem Otrokovická Beseda a
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s agenturou September. Za naplnění tohoto dílčího kritéria, stejně jako dílčího kritéria
začínajících umělců, žadatel obdržel dva body.

podpory

V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin a dospěla k závěru o jeho splnění. Žadatel
velmi přesně identifikoval menšiny odkazem na národnostní složení obyvatelstva dle výsledků sčítání lidu
v roce 2 0 1 1 , za což získal dva ze dvou možných bodů. Jeden bod pak žadateli Rada přidělila za naplnění
kritéria způsobu podpory. Jako výraz podpory Rádio Bonton zařazuje do vysílání hudbu, která je autorsky
a jazykově identifikovaná s menšinami, a to ve dvojnásobném rozsahu, než jaký odpovídá proporčnímu
zastoupení v populaci. Tento model podpory vztahujeme nejen na hudbu, ale i na všechny další
programové prvky, včetně mluveného slova, informačního servisu atd. Pokud jde o menšiny, žadatel
věnuje, dvojnásobný prostor jak v mluveném slovu. Žadatel však dále žádný jiný způsob podpory menšin
neuvedl ani nedoložil.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. Rada považuje žádost
tohoto účastníka řízení za vyváženou a nabídnutý projekt COUNTRY RADIO za nejvhodnější ve vztahu k
pokrytému území.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají v první řadě ve vyšší míře a kvalitě
naplnění zákonných kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. obdržel v tomto základním kritériu osm bodů. Stejně vysoko byl hodnocen jen
projekt žadatele Radio Bonton, a.s. Vítězný žadatel, jako jediný z účastníků tohoto řízení, také v plné
míře splnil základní kritérium přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů, kde mu bylo přiděleno osm bodů. Nejvyšší možný počet bodů pak byl tomuto žadateli
přidělen za naplnění základního kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby. Stejně kvalitní
naplnění tohoto kritéria Rada shledala i u účastníka Radio Kroměříž, s.r.o. Tento žadatel však v nižší
míře naplnil kritéria dle § 17 odst. 1 písm. c) a g) zákona č. 231/2001 Sb. Vítězný účastník dále jako
jediný dosáhl na maximální bodový zisk v kritériu přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin. Jako splněné bylo toto kritérium hodnocené i u účastníka
Radio Bonton, a.s., avšak nikoliv na základě plného bodového přídělu. Nadto bylo u účastníka Radio
Bonton a.s. v nižší' míře vyhodnoceno naplnění kritérií dle § 17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 231/2001
Sb.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
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právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o
zamítnutí žádosti o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 2.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (text materiálu, 15.10.2014, Licenční podmínky), Dokument (přehled,
22.4.2014, Zachytitelnost programů - Zlín 92,7 M H z ) , Dokument (mapa, 21.1.2014, mapa Zlín
Příluky 92,7 MHz)

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.10.22 16:19:33 +02:00
Reason: Podpis dokumentu

Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G , s.r.o.

Označení (název) programu:

C O U N T R Y RADIO

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry

II. Další programové podmínky

1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni k uděleni
licence (§21 odst. 3)

2)

-

přínos hudebních žánrů country a folk k rozmanitosti stávající nabídky

-

podpora začínajících umělců a neprofesionální hudební scény

-

podpora jazykových a náboženských menšin

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 35 - 79 let

-

podíl mluveného slova 7 - 1 2 % z celkového vysílacího času

-

podíl zpravodajských a servisních informací: V pracovních dnech mezi 05:00 a 09:00
hodinou každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00 hodin každou hodinu s výjimkou 11:00 a
14:00 hodin. Délka zpravodajských bloků do 2 minut.

-

3594-21

hudební formát - country, folk a příbuzné žánry

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v e Z l í n ě 92,7 MHz / 200 W

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio
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Programová
skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující seriózní
informace

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiků, představitelů institucí a
podniků a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / ČRo 2
Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrůznější věkové
skupiny, z
nejrůznéjších koutů
země

Poměr hudby a
mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Český rozhlas / ČRo 3
Vltava

Kulturní stanice
Nejrůznější věkové
Klasická i jazzová
(syntéza všech druhu skupiny se zájmem o hudba, ale i přenosy
kultury a umění)
kulturu
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední publicistika,
Čajovna-pořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Místní info

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom
aneb Cesty Romu
- pořad se zabývá
osudy Romu a
jejich životní
kulturou

ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

B B C Radiocom (Praha) Zpravodajskopublicistická stanice
s . r. o. / B B C World
Service

E V R O P A 2, spol. s r. o.

Hudební rádio

Dospělí posluchači
na jižní a východní
Moravě

Brněnské vysílání nabízí mimořádně
Regionální vysílání
pestrou hudební nabídku, od populárních a v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
zlínském regionu
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných

Posluchači vyžadující Převaha
přesné informace a
zpravodajství a
analýzy
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

p. 12-30 let

50 % novinky + hity Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
od 1995-současnost telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 10 %
domácí tvorby

Pro celou rodinu

hudební produkce
posledních cca 20
let, asi 1 0 % české
hudby

Zpravodajství, kulturní informace, kontaktní Informace odění v
pořady, soutěže, hitparády, sport, počasí,
regionu, regionální
přehled tisku, mluvené slovo 10 %
hudební scéna

Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou
29^19 let

60.-80. léta +
novinky, 40 % česká
hudba, střední proud,
rock, dance, folk,

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
- obecné rádio přístupné všem

/EVROPA 2

MEDIA BOHEMIA a. s . / Regionální hudební
stanice se
Fajn Rádio Hity

zpravodajstvím

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1
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Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Pořady věnované
menšinám

Kulturněinformační rubriky
o dění v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to bez
rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
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Radio I n v e s t m e n t s s. r.
o. / Kiss P u b l i k u m

Hudebně informační
stanice kulturního
zaměření

p. 25-45 let

Hudba 60. léta Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré ráno,
současnost, důraz na Music Expres, Fanclub, Melodytime, noční
českou tvorbu
hity. Informace, zprávy včetně dopravy,
sportu a počasí, zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

Radio I n v e s t m e n t s s. r.
o. / Radio Beat

hudební stanice
s rockovou orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači

Eleanes s. r. o. / RADIO
BLANÍK VALAŠSKO

Hudebné-zábavné
rádio s informačním
servisem

Pro mladé lidi věkem Folklórní regionální
i duchem na
hudba 3-7 %, při
Valašsku
propojení folklóru
s regionalitou 9-15
%; zahraniční hity
kombinované
s hudbou z oblasti
českých tradic a
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou

Pracovní
příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš
názor,

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

zpravodajství v pracovní dny v
Regionální
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
informační servis,
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v
regionální ankety
sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 10:00 a v neděli a ve státní svátek
pravidelné 1 x za hodinu v čase
14:00 - 1 8 : 0 0 , podíl mluveného slova 5¬
15%, zařazení pořadu „Očekávané
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" a
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO v á m hraje na
přání".

p. 18-55 let

JUKE BOX, spol. s r. o.
/ RÁDIO ČAS-FM

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností, ČAS
kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a country
balady, hudební výročí dne, hitparády...

Posílený prvek
country a folk pro
RÁDIO ČAS - FM
jižní Morava

Povoleno odpojování - vysílací okruhy
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava změna
LP upřesnění hudebního formátu

Stručný
zpravodajský blok
sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

vysílací okruh
Rádio Č a s - R o c k
na kmitočtu Třinec posíleno o klasický rock, folkrock,
- G o d u l a 89,5 MHz s doplněním spřízněných žánrů
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LONDA, spol. s r. o . /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25 50

Rádio Pálavá s. r. o. /
Rádio Jih

Regionální hudebné- p. 20-29, s. 16-50
zábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65%,
rock, folk, pop

80. léta - současnost
pop, folk a taneční
hudba, hudební
formát hot AC
s regionálními
vybočeními (folk) 1x
týdně moravská
dechová hudba

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace
z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých měst

• Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
Důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty,
informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a domácnosti,
podíl mluveného slova 12 %, hudba 88 %

RÁDIO I B U R s . r. o . /
RÁDIO RUBI

hudební a
zpravodajskorozhlasová stanice

RÁDIO ZLIN s p o l . s r. o. Hudební rozhlasová
stanice rodinného
/ Rádio Zlín
typu

2 0 ^ f 0 let

Různé formáty
české, evropské a
světové populární
hudby

Zpravodajství, auto magazín, svět filmu,
tematické hudební pořady, pořady o
přírodě a lidském zdraví; podíl mluveného
slova 10-15 % vysílacího času bez
reklamy, podíl regionálního vysílání min.
33 % mluveného slova

p. 20-29 let

Hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a
pestrostí hudebních
titulu

Hudba, zpravodajství a publicistika,

s. 20-35 let

Důraz na
regionální
informace kulturní regionální
servis-pozvánky
na akce v regionu

hudebně kontaktní pořady
hudba-zábava-informace
Zpravodajství: po-pá 6.00-17.00, důraz na
regionální zprav. - důraz na dopravu

A Z Media a. s. / ROCK
MAX

Hudebně
zpravodajská a
kontaktní rozhlasová
stanice

p. 30-45 let s. 45-55
let, s. 20-30 let

Rocková hudba
v celé š í ř i - o d r.
1967 - a ž po
současnost, česká
produkce 10 %

Speciální tématické pořady - hudebné
soutěžní a publicistické; Zpravodajství vždy
v celou hodinu 6.00-18.00, info z hudby a
show-businessu, kulturně společ. akce

20 - 45 let

Hudební žánr není
Zpravodajství 6.00-18.00 hodin
vymezen, nejvíce AC

Regionální
zpravodajství
z regionu,
kontaktní pořady
(telefonní soutěže),
regionální
publicistika

Proqramv přijímatelné dobře:
MEDIA BOHEMIA a. s. /
Hitrádio O r i o n Morava

Hudebné informační
rádio

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné
parametry, soutěže, sportovní kulturní a
společenské informace, nabídka práce
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Regionálně
orientovaná
stanice se
zprávamiOstrava - Zlín Olomouc

Rádio Proglas, s. r. o. /
RÁDIO P R O G L A S

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 1 6 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové z pokrytých
skupiny, je kulturním, informačním,
regionu
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní
hudba 14,9 %

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
hudba 42,9 %
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

Programy přiiímatelné částečně:
HAMCO s. r. o / RÁDIO
HANÁ
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Hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

60. l é t a - s o u č a s n o s t Zpravodajství - počasí, dopravní servis,
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo
5-15 %

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresu Přerov a
Prostějov

Duchovní pořady

Příloha č.2 k dopisu čj. ČTÚ-84 522/2013-613 ze dne 2. 9. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZLIN PRILUKY 92,7 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 1,1 % (111 550 obyvatel)
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Jablonec nad Nisou 92,7 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
16. 9. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + i|2o 27^ Bio 885
+

www.rrtv.cz

MEDIA BOHEMIA a. s.

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 9 7 5 / z a b
Č.j.: zab/3393/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 17 - 2014 / poř.č.: 3 3

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 16. září 2014 toto

ROZHODNUTI

Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000
Praha, licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 1 0 0 W pro program Rádio BLANÍK na dobu 8 let,
nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu programové podmínky, příloha č. 2 přehled rozhlasových programů
pňjímatelných na území pokrytém z vysílače Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W a příloha č. 3
předpokládaný územní rozsah vysílače Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 15 09 06 / 50 43 30

Program bude šířen regionálně.
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Základní programová specifikace:

Hudební regionální stanice.

Odůvodnění:

Rada dne 18. března 2014 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů - dle souboru technických parametrů:
Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 1 0 0 Wsouřadnice WGS 84: 15 09 06 / 50 43 30.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 25. dubna 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu jeden účastník řízení, a to MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se
sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha.
Jediný účastník zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 1. července 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejího pozdějšího doplnění a údajů o účastníku
Rada dospěla k závěru, že účastník uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v
licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení licence
obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podanou žádost o udělení licence podle pravidel uvedených v
zákoně č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií
obsažených v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 S b „ který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
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Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:

1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)
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základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost

a)

b)

3)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

b)

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

5)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-
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znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)

-

b)

6)

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
-

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
-

7)

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vis stři i 3 uto r s k G P^

d y 3 jejich o b s 3 h ^0 2 b.^)

pOCJ pO 1*3 Z3 Cl f13j ICI ch Uffl6 lOU 3 J 6JI I0fc31 IZ.3C6 V\ 3 I*6CJ lori (0 2 b •)

pod po i*3 Kulturních 3K.C1 3 J^Ji způsob (0 2 b.)
b)

další dílčí kritéria
podmínky pro splnoni
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Z3d3t6l6m

deKIsrovsnych záměru

8)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně-splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.).
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio BLANÍK společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Kopemíkova
794/6,12000 Praha, prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 15 09 06 / 50 43 30.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
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Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada licenci udělila.
Účastník MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio BLANÍK, jehož
výběr skladeb zahrnují zlaté hity od 70. let do současnosti s velkým důrazem na českou a slovenskou
scénu s prvky folk a country.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 20 - 45 let.
Základní programová specifikace: Hudební regionální stanice.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 7 bodů.
Dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním a zkušenosti vedoucích pracovníků provozovatele
ohodnotila Rada dvěma body, neboť účastník působí v médiích od roku 1995 a k otázce zkušeností
vedoucích pracovníků se podrobně vyjádřil, jak je uvedeno v projektu. Zkušenosti statutárních orgánů
provozovatele byly popsány pouze obecně. Z toho důvodu nebyl za toto dílčí kritérium přidělen žádný
bod.
Účastník uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání místních
informací. Svá tvrzení doložil. Z toho důvodu byl žadateli přidělen jeden bod.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu účastníka dopodrobna uvedena, proto byl
žadateli udělen jeden bod. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada
stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, tj. způsob financování programu, finanční spolehlivost žadatele a
vlastníků žadatele, účastník je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou
založeny na příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele
zajišťuje na základě dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost
je zisková a umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje
bezproblémový chod všech provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým zdrojem
financování dodatečných nákladů.
Účetní závěrky společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. jsou zveřejněny ve sbírce listin v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8140. Účastník nemá žádné splatné závazky vůči
finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o
bezdlužnosti, obchodními plány na roky 2014-2018 a bankovní referencí. Z toho důvodu byla tato kritéria
souhrnně ohodnocena třemi body.

Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo částečně splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 1 body.
Účastník je akciová společnost. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost
MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087,
Kyperská republika. Společnost nemá identifikační číslo, jelikož se ve státě původu této společnosti
právnickým osobám identifikační číslo nepřiděluje. K bližší identifikaci společnosti proto slouží registrační
č. HE 179116. Svá tvrzení doložil výpisem z Obchodního rejstříku. Toto kritérium bylo hodnoceno jedním
bodem.
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Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tórtola, Road Town, Tropič Isle Building, PSČ 3423, Britské
Panenské ostrovy, identit, č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25% akcií, Jan Neuman s
22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti. Změny ve
společnosti nelze vysledovat v českých veřejných zdrojích, z toho důvodu nebyl účastníku za toto
kritérium udělen žádný bod.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal účastník 6 bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova byl vyhodnocen 0 bodů. Účastník uvedl v ranním vysílání rozmezí 15-20 %, v
dopoledním a odpoledním čase rozpětí 6-10%. Během víkendů a státních svátků je podíl mluveného
slova mírně snížen a místo klasických zpravodajských bloků je posílena složka pozvánek na zajímavé
víkendové akce. Podíl mluveného slova v d a n é lokalitě nepřesahuje střední hodnotu mluveného slova
vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl udělen 1 bod. Účastník v projektu dosvědčil, že bude vysílat
okolo 25 % autorských pořadů z celkové skladby mluveného slova týdně.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Účastník uvedl, že podíl
zpravodajství a servisních informací vysílaných od pondělí do pátku bude cca 70 minut čistého času, což
je cca 40-50%) z celkového objemu mluveného slova ve vysílání. V sobotu cca 42,5 minut čistého času,
což je cca 30-40% z celkového objemu mluveného slova a v neděli cca 49,5 minut čistého času, což je
cca 30-40% z celkového objemu z mluveného slova ve vysílání.

Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace na užší lokalitu bylo ohodnoceno 3 body. Účastník uvedl, že program je zcela originální.
Posluchačům nabídne široké množství vlastních autorských pořadů, které budou připravovány a
odbavovány primárně pro daný region. Orientace programu na region bude naplňována zejména
vysíláním zhruba 70 minut čistého času zpravodajských a publicistických rubrik, které se budou primárně
věnovat informačnímu servisu regionu Libereckého kraje - s důrazem na oblast Jablonce nad Nisou v
servisních rubrikách, které budou vždy připravovány v samostatné mutaci pro daný kraj: aktuální
zpravodajství, regionální publicistika, předpověď počasí, pylové zpravodajství, dopravní zpravodajství,
tipy na víkend, sváteční tipy a sněhové zpravodajství.

Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů. Žánrová nabídka není neobvyklá na
pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to z toho důvodu,
že na pokrytém území je vysíláno pět programů obdobného hudebního formátu zachytitelných velmi
dobře. Jedná se o zlaté hity od 70. let do současnosti s velkým důrazem na českou a slovenskou scénu s
prvky folk a country.
Cílová skupina 20 - 45 let nenaplnila parametry manuálu, jelikož v d a n é lokalitě je tato cílová skupina
dostatečně zastoupena. Proto bylo toto kritérium hodnoceno 0 bodů.
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Jedná se o zpravodajský a
informační servis (zpravodajské relace, regionální publicistika, předpověď počasí, dopravní servis,
sněhový servis, pylové zpravodajství, tipy na víkend, sváteční tipy, ankety, rozhovory), reklamní bloky,
promo-anonce (pozvánky na regionální akce a aktivity, které souvisí s danou oblastí pokrytí) a
identifikační a obalové prvky.
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Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla kzávěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Zmožných 6
bodů získal žadatel 6 body. Plného počtu bodů účastník dosáhl naplněním tohoto kritéria tím, že dílčí
kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
Mezi vlastní autorské pořady, účastník uvedl: pořady typu Počasí s Magdalenou Lípovou, Česká hudební
kronika s Karlem Vágnerem, Ranní rozcvička s Václavem Faltusem, Slavné desky hezky česky,
odpolední rozhovory nebo ranní speciální vstupy s meteorology z ČHMU.

Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region je koncipována tak, že v akcích rádia budou
využívat řadu uměleckých skupin, souborů i jednotlivců z dané oblasti. Jako příklad účastník uvedl
hudební skupinu Routě 66, hudební skupinu Duro Nux, taneční skupinu Magdaléna nebo taneční skupinu
Irské sestry. Podpora mladým umělcům, sportovcům atp., kteří jsou na startu své kariéry a dalším
osobnostem mladší generace bude spočívat i v jejich zapojení do venkovních akcí. Svá tvrzení účastník
doložil předjednanými spoluprácemi se začínajícími umělci, jež jsou součástí správního spisu.
Podpora kulturních akcí je rovněž doložena předjednanou spoluprácí a je součástí správního spisu. V
Jablonci nad Nisou a blízkém okolí chtějí dát dostatečný prostor všem důležitým osobnostem politického,
kulturního, společenského, a také sportovního života a také zdejším neziskovým a charitativním
organizacím.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 4 bodů získal účastník plný počet bodů.
Účastník uvedl, že bude podporovat zejména romskou a vietnamskou komunitu, které jsou v regionu
výrazně zastoupeny. Svá tvrzení účastník doložil předjednanými spoluprácemi, jež jsou součástí
správního spisu.

Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
částečné nebo zcela naplnil ostatní zákonná hodnotící kritéria, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
a dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
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Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 16.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 25.9.2014, Příloha č. 1 licenční podmínky), Dokument (ostatní,
9.9.2014, programy zachytitelné v Jablonci nad Nisou 6 92,7 MHz), Dokument (mapa,
25.9.2014, Mapa - Jablonec nad Nisou 92,7 MHz)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA a.s.

Označení (název) programu:

Rádio BLANÍK

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební regionální stanice

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova v ranním vysílání 15-20 %, v dopoledním a odpoledním vysílání 6-10%.
Během víkendů a státních svátků je podíl mluveného slova mírně snížen a místo klasických
zpravodajských bloků je posílena složka pozvánek na zajímavé víkendové akce

-

zpravodajství od pondělí do pátku bude cca 70 minut čistého času, což je cca 40-50% z
celkového objemu mluveného slova ve vysílání. V sobotu cca 42,5 minut čistého času, což je
cca 30-40% z celkového objemu mluveného slova a v neděli cca 49,5 minut čistého času, což
je cca 30-40% z celkového objemu z mluveného slova ve vysílání.

-

převažujícím hudebním žánrem jsou zlaté hity od 70. let do současnosti s velkým důrazem na
českou a slovenskou scénu s prvky folk a country

-

3393-11

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 20 - 45 let

Programy zachytitelné v jablonci nad Nisou 6 92,7 MHz
Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

Programová skladba Cílová skupina
vysílání

Hudební formát

Programové prvky

ČRo 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o
událostech doma i v
zahraničí; zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace o
dopravě, energetice
a o počasí;
autentická vyjádření
politiků,
představitelů
institucí a podniků a
dalších osobností;
publicistické
příspěvky
specializované
pořady věnované
ekonomice kultuře

posluchači,
preferující seriózní
informace

zahraniční populární
hudbd

3393-12

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská

nejrůznější věkové

Poměr hudby a

Rozhlasové hry,

Přebírá pořady

celoplošná stanice

skupiny, z

mluveného slova

regionálních studií

nejrůznějších koutů

50:50

četba, publicistika,
zpravodajství,
informace, zábava,
vysílání pro děti,
poradenství,
dokument coby
výpověď o naší
době, rubriky Host
do domu, Čas ke
snění, Černobílá
mozaika,
Radioautomat
Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to
vidí

země

3393-13

3393-14

Český rozhlas/ČRo
3 Vltava

Kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

Nejrůznější věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma
je ve všední dny
stejné-ranní
zpravodajská
Mozaika- info
z kultury, recenze
vážné hudby, Matiné
- setkání
s osobností,
odpolední
publicistika,
Čajovna-pořad pro
novou generaci
kultur, posluchačů,
večer Opera —
včetně přenosů

Český rozhlas / ČRo
4Wave

Veřejnoprávní

Studenti a

Různé ž á n r y - h i p

regionální stanice

absolventi středních
a vysokých škol

hop, urban music

Hudba, film, Iřfe-styl, Zprávy o aktuálním
publicistika a sport
dění (nejen) ve
(alternativní a
Středočeském kraji
adrenalinové sporty
- skate,
snowboardíng,
skoky do vody),
móda, kultura, nové
technologie,
interaktivita,
soutěže

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad
se zabývá osudy
Romů a jejich životní
kulturou

3393-15

Český rozhlas/
SEVER

regionální stanice
pro Severní Čechy

BBC Radiocom
(Praha) s.r.o./ BBC
World Service

Zpravodajsko-

InFin, s. r. o. /
Country SEVER

Rádio s formátem
skrz žánry nejen pro
aktivní dospělé (25¬
35 let)

publicistícká stanice

široký výběr
hudebních žánrů

Zpravodajství,
publicistika,
kalendárium,
dopravní servis,
písničky na přání

Posluchači vyžadující Převaha
přesné informace a
zpravodajství a
analýzy
publicistiky

Zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava, bloky
v českém (08:00¬
11:00 a 13:00-16:00)
a anglickém (00:00¬
08:00, 11:00-13:00 a
16:00-24:00) jazyce,
jazykové kurzy
angličtiny

25-35 let

Zpravodajství,
informační servis,
doprava a počasí,
publicistické rubriky,
víkendové vysílání
pro rekreanty a
chalupáře,

Hudba od 70. let do
současnosti, důraz
na českou a
slovenskou tvorbu

Zaměřeno na
informace z regionu

Vysílání pro menšiny
(Sousedé)

Pořady věnované
menšinám

Lokální
zpravodajství,
předpověď počasí,
dopravní servis,
kulturní servis,
servisní informace,
publicistické rubriky

EVROPA 2 , spol. S r.
0. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity
Hudba, Ranní show
od 1995-současnost (soutěže, kvizy a živé
telefonování),
CHR+hotACzaměřeno na cílovou Factory Bootleg
Monopol (taneční
skupinu,
hudba), Hitparáda
angloamerická
Evropy 2
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou
29-49 let

60.-80. léta +
novinky, 40 % česká
hudba, střední
proud, rock, dance,
folk, country

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Informační diskusní
kluby, publicistické
pořady (Press klub),
interaktivita - práce
s posluchačem,
rádio zábavy a
informací,
zpravodajství a
servisní info info o
kulturních a
sportovních
aktivitách (konkrétní
regiony)

-obecné rádio
přístupné všem
- kontaktní rádio každodenní partner
- zpravodajství

3393-16

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Rádio Dobrý den,
spol. s r. o. /
Hitrádio FM

3393-17

Přátelské rádio pro
nejširší spektrum
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

Posluchači všech
kategorií

70% podíl
hudebního vysílání

10% podíl
mluveného slova a

Informace
z kulturního,

Rozvoj kultury
národnostních,

20% podíl reklamy;
pevné zpravodajské
vstupy, počasí,
dopravní servis,
očekávané události,
přehled tisku,
novinky-knižní a
filmové, turistika,
gastronomie, životní
prostředí; reportáže,
dokumentaristika,
kontaktní pořady a
soutěže

společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 1 8 . 0 0 22.00 hodin

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitradio FM
Crystal

3393-18

Nezávislá hudební a
25-45 let
zpravodajská stanice s přirozeným
s výrazným
přesahem 5 let
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

hudba od 60. let po
současnost; podíl
české a slovenské
hudební tvorby k
produkci zahraniční
neklesne pod 15-25
%; formát „variety
gold"

podíl mluveného
slova neklesne pod
10-14,5 % vysílacího
času (počítáno bez
reklamy); podíl
pořadů
zpravodajských,
informačních,
publicistických a
vztažených k území
neklesne pod 5 %
vysílacího času;
Servisní informacekaždá hlavní
zpravodajská relace
obsahuje podle
potřeb veřejnosti
servisní informace o
počasí a podle
aktuálnosti také
informace o míře
znečištění ovzduší a

Lokální informace
tvoří minimálně 5 %
objemu zpráv

Radio Investments
s. r. o. / KISS HADY

hudební regionální
stanice středního
proudu

16-29 let s přesahem nejnovější hity
39 let
doplněné o klasické
hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

dynamický program
plný trendových
pořadů, např. rános
Bořkem a Alenou,
dopravní

Aktuální informace o hudební složkou
společenském a
oslovuje menšiny
kulturním dění
obyvatelstva podle
věku

zpravodajství, žhavé
tipy, vánoční strom,
upíří rej, s Kissem na
cestách
Lokální hudební
Radio Investments
s. r. o . / R a d i o Beat- stanice s rockovou
Ru/138/01
orientací

Radio Contact
Liberec spol. s r. o. /
Radio Contact
Liberec

3393-19

nezávislá hudební,
informační,
komerční rozhlasová
stanice

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného
slova min. 10 %,
informační a
zpravodajský servis,
počasí, doprava,
očekávané události,
sport, hudební
publicistika, zábava

20-50 let

hudba od 60. let do
současnosti pop,
rock, soft rock, rock
and roli + v menší
míředance, disco,
country, folk, podíl
světové produkce
60-70 % z podílu
hudby

Zpravodajství ze
světa, z domova a v
maximální míře z
regionu, dopravní
informace, počasí,
kulturní servis,
hádanky, soutěže,
písničky na přání,
podíl hudby cca 60
%, podíl mluveného
slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

zpravodajství z
regionu

3393-20

LONDA, spol. S r. o.
/ R Á D I O IMPULS

Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkcí

p. 30-45 let, s. 25 50

Maximální zaměření
na českou hudební
produkcí-65%,
rock, folk, pop

Podíl mluveného
slova z celkového
denního podílu
vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00¬
2 0 . 0 0 - 2 x v hodině
+ servisní informace,
aktuální téma dne,
kontaktní p o ř a d y reakce posluchačů,
důraz na interaktivní
pořady, publicistika,
reportáže o
aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Rádio Proglas, s. r.
0. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem
na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá
nabídka pro všechny
věkové skupiny, je
kulturním,
informačním,
náboženským,
vzdělávacím i
zábavným médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionů

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce

Náboženské pořady

Duchovní pořady

Klasická a duchovní
hudba 14,9 %

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová Podíl mluveného
hudba 42,9 %
slova neklesne pod
35%
Podíl kulturních
pořadů neklesne
pod 7 % slovesných
pořadů

Podíl pořadů pro
děti a mládež
neklesne pod 6 %
JOE Media s. r. o. /
Rádio SÁZAVA

3393-21

Hudebně zábavné
2 0 - 4 0 let
rádio s důrazem na
region, s
dramatickými prvky
ve vysílání, doplněné
stručným
informačním
servisem

country, oldies, rock
& folk, se
zaměřením na
hudební produkci od
50. let do
současnosti s
významným podílem
domácí produkce

Zprávy zaměřeny na zprávy zaměřeny na
dění v regionu,
dění v regionu a na
doplněné zprávami z kontakt s posluchači
domova a ze
zahraničí a
dopravním servisem,
mluvené slovo
zaměřeno zejména
na dění v regionu a
na kontakt s
posluchači, pořady
tematicky zaměřeny
na zábavu,soutěže,
záhady a mystiku

Podpora kulturních
aktivit v regionu,
smysluplná péče o
menšiny v regionu
(zejména vietnamská
a romská menšina)

Programy příiímatelné dobře
Gama media s. r. o.
/ Gama Rádio

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová skupina 25-50
let

hudba 60. až nultých aktuální lokální a
let české, slovenské, regionální
evropské, americké i zpravodajství
světové provenience s využitím reportáží,
s orientací na rock,
s přesahy na blues a
soft rock s podporou

moderovaných
publicistických
pořadů z oblasti

regionální hudební
scény

politiky,
společenského
života, hudby i
sportu; 10% podíl
mluveného slova
v čase od 6.00 do
19.00 hod., 10%
podíl české tvorby
ve vysílání (měřeno
za 24 hodin), Gama
rádio nebude
přebírat vysílání od
jiného
provozovatele

3393-22

Regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

3393-23

MEDIA BOHEMIA a.
s . / Rádío BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
současnost, pop
music+folka
country, podíl české
hudby cca 30 %

Zpravodajství,
informační servis,
sport, předpověď
počasí, kulturní a
dopravní informační
servis, životní
prostředí, podpora
cestovního ruchu.

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Rádio Černá Hora II
s. r. o. / RÁDIO
ČERNÁ HORA

hudební stanice s
lokálním

p.20-29 let s. 12-45
let

hudba středního
proudu a hity 80. a
90. let, formát hot
AC blížící se až CHR

lokální právy a
vstupy z akcí,
dopravní a kulturní
servis, sněhový
servis, oznamy a
hudební upoutávky,
písničky na přání,
hudební pořady,
zábava

lokální programové
prvky

zpravodajstvím

Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-104 484/2013-613 ze dne 30. 10. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače JABLONEC NAD NISOU 6 92,7 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (54 205 obyvatel)

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Brno Barvičova 100,8 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Licence n e u d ě l e n a j e d i n é m u žadateli
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy
AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno
Datum udělení licence
16. 9. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: 4 2 0 2711 813 8 3 0 / Fax; • ipo 27^ 810 í
+

www.rrtv.cz

AZ Rádio, s.r.o.
Koperníkova 794/6
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 2 3 2 / z a b
Č.j.: S T R / 3 6 8 7 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 17 - 2014 / poř.č.: 35

ROZHODNUTÍ O NEUDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 16. září 2014 toto

rozhodnutí:

Rada n e u d ě I u j e společnosti AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120
00, Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licencí k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno Barvičova 100,8 MHz /
100 W pro program Hitrádio Magie Brno.
Příloha č. 1 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Brno Barvičova
100,8 MHz / 1 0 0 W) a příloha č. 2 (předpokládaný územní rozsah vysílače Brno Barvičova 100,8 MHz /
100 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Brno Barvičova 100,8 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 08

Odůvodnění:

Rada na svém 6. zasedání 2014 (bod 36) vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Barvičova 100,8 MHz / 1 0 0 W,
souřadnice WGS 84:16 34 26 / 49 12 08 se lhůtou pro doručení žádostí do 2. května 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu tento účastník řízení:
AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magie Brno

3687-1

Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení na 22. července 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla kzávěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
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V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria
-
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vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

4)

5)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-
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žánrů

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

7)

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem

součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.
5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o neudělení
licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání Rady
hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 2. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o
licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla neudělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Hitrádio Magie Brno prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Brno Barvičova 100,8 MHz / 1 0 0 W, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí
- AZ Rádio, s.r.o.
Pro udělení licence žadateli je v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 231/2001 Sb., třeba kvalifikovaná
většina hlasů, a to nejméně 9 hlasů členů Rady. V d a n é m případě bylo pro udělení licence jedinému
účastníku řízení pouze 7 hlasů členů Rady. V takovém případě licence účastníku řízení udělena nebyla.
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Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž nebyla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada licenci jedinému žadateli neudělila:
Účastník řízení AZ Rádio, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudební stanice se
zpravodajským servisem zaměřeným převážně na region" s názvem programu Hitrádio Magie Brno.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Společnost AZ Rádio, s.r.o. má 10-ti letou zkušenost s rozhlasovým vysíláním. Od roku 2004 provozuje
rozhlasovou stanici MAGIC BRNO (původně AZ Rádio) v Brně. Statutárním orgánem společnosti AZ
Rádio, s.r.o. je jednatel Ing. Miroslav Pelegrin, který má více než 20-ti letě zkušenosti s rozhlasovým
vysíláním. V 90. letech začínal v Rádiu Orion jako moderátor, později se stal programovým ředitelem. Po
roce 2000 pracoval čtyři roky jako programový a marketingový poradce v rádiích Apollo a Hity. V
současné době je programovým ředitelem Hitrádia Orion a regionálním ředitelem se zodpovědností za
několik rozhlasových stanic (např. Hitrádio Orion, Helax, Magie Brno). Ředitel programové divize, Mgr.
Michal Sroka, má více jak 20-ti letě zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání, a to na všech úrovních.
Hudební ředitel Petr Kožený pracuje jako hudební dramaturg už od roku 1995. Regionální programová
konzultantka Ing. Barbora Majíčková, MBA působí v oblasti médií od roku 2007. Ke způsobu
organizačního řešení získávání místních informací žadatel uvedl, že programový konzultant rozhodne o
účasti zpravodajů a moderátorů na místních akcích a tiskových konferencích v Brně Spolupráce s
Maaistrátem města Brna a jednotlivými městskvmi částmi SDolkv SDolečnostmi a oraanizacemi v Brně
bude orobíhat na základě oředem domluvených rozhovoru (telefonickv nebo živě} ze ktervch se oořídí
audio nahrávkv či budou odwsílané iako ořímé vstuov do vvsílání stanice Dále budou zoravodaiové a
moderátoři oslovovat občany v ulicích města Brna a pořizovat audio záznamyanketních o p o v ě d í na
rpninnální i sn/ptnvá témata
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Rada shledala také naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele
k zajištění vysílání. Co se týče způsobu financování programu, žadatel vypracoval obchodní plán na roky
2014 - 2018. Tento obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku společnosti. Tržby jsou realizovány
především prodejem reklamního času společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Obchodní plán
žadatele je součástí předloženého projektu. Společnost AZ Rádio, s.r.o. jako provozovatel programu
MAGIC BRNO, je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny na
příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání. Finanční spolehlivost žadatele a jeho
vlastníků byla doložena bankovními referencemi a Radě nejsou z úřední činnosti známy žádné
skutečnosti, které by měly závěr o finanční připravenosti žadatele k zahájení vysílání zpochybnit.
Účastník řízení též uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání. Za kritérium synchronního vysílání Rada žádný bod nepřidělila
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je společnost MEDIA BOHEMIA a.s. Společník vlastní jeden základní obchodní
podíl, kterým se podílí na žadateli 100 % a výše jejího vkladu je 5.000.000,- Kč. Jediným akcionářem
společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem
Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská republika. Základní kapitál žadatele je tvořen
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 218 000 000,- Kč. Jediným
akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola, Road Town, Tropič Isle Building, PSČ 3423, Britské
Panenské ostrovy, identit, č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25% akcií, Jan Neuman s
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22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti. Pokud jde
o dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k
hodnocení jedním bodem, neboť lze z podkladů doložených žadatelem zjistit osoby, které jsou držiteli
akcií a které tudíž vykonávají rozhodující vliv ve společnosti žadatele. Pokud však jde o dílčí kritérium
předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, zde Rada žadateli bod nepřidělila, neboť ke změnám ve
vlastnické struktuře může dojít mimo kontrolu Rady i českých veřejných databází. Kritérium
transparentnosti vlastnických vztahů bylo tudíž celkově vyhodnoceno jako částečně splněné.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky p r o g r a m ů rozhlasového vysílání na pokrytém území a shledala, že především toto kritérium
nebylo splněno, a to z následujícího důvodu:
Z vypracovaného přehledu programů, které jsou na území pokrytém vysílačem Brno Barvičova 100,8
MHz již zachytitelné, Rada zjistila, že program MAGIC BRNO, provozovatele AZ Rádio, s.r.o., je již na
pokrytém území velmi dobře zachytitelný, a to z vysílače na stanovišti Brno Hády na kmitočtu 99,0 MHz.
Žadatel AZ Rádio, s.r.o. o soubor technických parametrů Brno Barvičova 100,8 MHz / 1 0 0 W již jednou
žádal, a to ve správním řízení o změnu územního rozsahu vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 S b „ vedeném pod spisovou značkou 2013/236/zab/AZ. V rámci tohoto řízení
proběhla koordinace tohoto kmitočtu na Českém telekomunikačním úřadu.
Rada dne 7. října 2013 zaslala Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTU") žádost o stanovení
počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových
pásmech, respektive o stanovení skutečného nárůstu počtu obyvatel, kteří budou schopni zachytit
rozhlasové vysílání programu MAGIC BRNO po případném udělení licence k vysílání na kmitočtu Brno
Barvičova 100,8 MHz / 100 W, a zda by v případě přidělení licence provozovateli AZ Rádio s.r.o. pro
program MAGIC BRNO nedošlo k neefektivnímu využití kmitočtu Brno Barvičova 100,8 MHz / 1 0 0 W.
Dne 2 1 . října 2013 (č.j. 10587/2013) obdržela Rada od ČTÚ výpočet skutečného pokrytí obyvatel na
daném území. Z výpočtů provedených ČTÚ vyplynulo, že pokud bude kmitočet Brno Barvičova 100,8
MHz využit pro šíření stejného programu jako na kmitočtu Brno Hády 99,0 MHz, nedojde k žádnému
nárůstu počtu obyvatel. Užitečný signál VKV kmitočtu Brno Barvičova 100,8 MHz je plně v oblasti pokrytí
užitečným signálem VKV kmitočtu Brno Hády 99,0 MHz, a proto bude VKV kmitočet Brno Barvičova
100,8 MHz neefektivně využit. Na základě uvedených skutečností Rada dospěla k závěru, že vysílání
programu MAGIC BRNO by neznamenalo žádný přínos k rozmanitosti stávající nabídky programů na
daném území.
Rada si při své správní úvaze byla vědoma skutečnosti, že účastník licenčního řízení nově podal žádost o
udělení licence pro program Hitrádio Magie Brno, nikoli pro již vysílaný program MAGIC BRNO.
Rada si však byla také vědoma skutečnosti, že žadatel v minulosti opakovaně žádal o změnu názvu
(označení) již vysílaného programu. Ten se při udělení licence jmenoval nejprve AZ Rádio. V roce 2008
požádal o změnu názvu programu na Hitrádio Magie Brno (tedy stejný název, jako u nynější žádosti).
Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 1 1 . ledna 2011 č.j. 8 A 126/2010 - 82-85 zrušil souhlasné
rozhodnutí Rady, kdy důvodem byla především skutečnost, že změna názvu programu by vedla
k odklonu charakteru původně udělené licence (a to podle sítě Hitrádií, jejichž název by obsahovala).
Rada poté schválila změnu názvu programu na MAGIC BRNO (tuto změnu následně obhájila před
správními soudy) tak, aby k takovému nedodržení původně udělené licence nemohlo dojít.
Pokud by nyní Rada rozhodla souhlasně, mohlo by dojit k obejití výše uvedeného, neboť by na jednom
území mohlo docházet k vysílání obdobného programu pod dvěma názvy (Hitrádio Magie Brno a MAGIC
BRNO) a charakter prvně udělené licence by tak mohl být nepřípustně posouván.
V takovém případě by zároveň udělení licence k provozování vysílání na kmitočtu Brno - Barvičova 100,8
MHz / 100 W provozovateli AZ Rádio, s.r.o. pro program Hitrádio Magie Brno také ve svém výsledku
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znamenalo porušení základního požadavku na správu kmitočtového spektra, coby vzácného statku, tedy
požadavku na jeho efektivní využívání.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní t v o r b y , a to
přidělením šesti bodů. Žadatel již nyní vytváří několik vlastních a u t o r s k ý c h pořadů. Jedná se o pořady
„Co se děje v Brně", „Válka růží", „Jak to vidí Ringo", „Fashiontime", „Důchodce Eduard Kachlička",
„HiTech magazín", „Tip na výlet", „Tip pro volný čas", „Brněnské echo", „Brněnské echo speciál" a „Brno
je naše město". Co se týče p o d p o r y začínajících umělců, žadatel tento prvek vysílání chápe jako jeden
z důležitých prvků programu. Stanice Hitrádio Magie Brno bude podporovat místní umělce v rámci
speciálního pořadu „Brno je naše město", kde bude uveřejňovat rozhovory s lidmi, kteří v Brně žijí nebo
působí a bude též zveřejňovat jejich případnou tvorbu. Dále má žadatel předjednanou spolupráci s
Divadlem na Orlí, kde se prezentují začínající umělci, stejně jako s klubem Melodka, Semilasso, Fléda a
Ponrerjo kde se začínaiící umělci Drezentuií taktéž v rámci různých akcích Další soeciální oořadv
„Módění" a pořad „Fashiontime" budou představovat další formu prezentace začínajících umělců, kteří
dostanou orostor v obou Dořadech S D O I U se stávajícími umělci Oba Dořadv naváží úzkou SDoluoráci v
orezentaci brněnských návrhářskýchumělců a ieiich tvorbv Takto deklarovanou sooluoráci žadatel
doložil formou předjednané spolupráce se začínajícími umělci Danielou Halovou Kristýnou Kyánkovou či
s kapelami HIV Positiv a IAN Hitrádio Magie Brno také zamýšlí p o d p o r o v a t řadu kulturních akcí v Brně
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Kritérium přínosu žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních, e t n i c k ý c h a j i n ý c h m e n š i n
bylo Radou ohodnoceno třemi body a tudíž jako splněné. Prostor ve vysílání programu Hitrádio Magie
Brno věnovaný menšinám bude odpovídat stavu národnostních menšin v dané lokalitě. Ten vychází ze
Sčítání lidu 2011 a dále ze „Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012",
kterou vypracoval Úřad vlády ČR a každoročně je předkládána vládě ČR. Tedy v případě města Brna a
okolí jde o tyto menšiny: slovenská, ukrajinská, ruská, polská, maďarská, bulharská, německá, řecká,
romská, vietnamská a běloruská. Za takto specifikované národnostní menšiny byly žadateli přiděleny dva
body. Jen jeden však na naplnění kritéria způsobu podpory. Žadatel uvedl, že Hitrádio Magie Brno bude
společenské minority podporovat těmito způsoby: zařazovat do vysílání pozvánky na akce, podpora
bude také ve zpravodajství, v informačním servisu nebo forma interview či přímých vstupů s akcí.
Nenásilnou formou tak bude posluchače informovat o menšinách a povede je tímto způsobem k toleranci
a snášenlivosti. Žadatel nebude vysílat jen o problémech menšin, ale především o jejich řešení a snažit
se tak DŮsobit v této oblasti výchovně Zároveň bude žadatel své oosluchače zvát na akce které minoritv
oořádaií Prostor v Droaramu bude věnován též menšinám s odlišnou sexuální orientací íDodoora akce
festival Tmavomodrý světí barvou oleti (Týden menšin v Brně a Ghetto Fesfi i náboženským w z n á n í m
Žadatel bude upozorňovat na akce těchto minorit a nezřídka bude i jejich partnerem. Rozhlasová stanice
H itrád io
cicj ic Brn o se bude t3ké dkti vn ě ú čcistri it v chamaívních ^Činnostech které jsou v mnoha
nřínsdprh nronnípnu Q nrnani^íirí
nmhTdkv nn C ^ I M

mpnšin

líikn nannklad Mp7ÍnárnrHní dpn

Romů

knmpntnuíinp

L m

kuJtury a Rada n e ^

spoluprací

Muzeem romsKe

Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti AZ Rádio,
s.r.o. nenaplňuje v míře dostatečné pro udělení licence. Jedná se především o nedostatečné naplnění
přínosu programové skladby žadatele (podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kdy udělení
licence by znamenalo především neefektivní využívání rádiových kmitočtů (neboť Rada v d a n é m případě
považuje posunutý název programu pouze za způsob, jak obejit zákonem chráněný zájem na efektivním
využívání vzácného statku - rádiových kmitočtů).
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
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dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
Z bodového ohodnocení vyplývá, že jakkoli žadatel v některých kritériích uspěl, v komplexním posouzení
žádosti nepřesvědčil Radu o udělení licence. Tomuto zjištění odpovídá skutečnost, že pro udělení licence
jedinému žadateli nebylo získáno potřebných 9 hlasů členů Rady a licence tak nebyla žadateli udělena.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o neudělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o neudělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o neudělení licence tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je dle § 65 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, možné podat
žalobu.

V Praze dne: 16.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů - Brno - Barvičova 100,8 M H z /
100 W), Dokument (mapa, 23.10.2014, Mapa - Brno Barvičova 100,8 MHz)
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Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v B r n ě - B a r v i č o v a 100,8 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

nejrůznější
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

Nejrůznější
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave

Různé ž á n r y - h i p hop, H u d b a , film, life-styl, publicistika a
urban music
s p o r t (alternativní a a d r e n a l i n o v é

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

sporty - skate, snowboarding, skoky
d o v o d y ) , móda, k u l t u r a , n o v é

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

t e c h n o l o g i e , interaktivita, s o u t ě ž e
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Místní info

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

ČRo Brno

Regionální stanice
Dospělí
Českého rozhlasu,
posluchači na
vysílání denně 5.00¬ jižní a východní
20.00 hod. (po-pá);
Moravě
6.00-18.00 (so+ne)

B B C Radiocom

Zpravodajskopublicistická stanice

(Praha) s . r. o. /
B B C World Service
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Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Brněnské vysílání nabízí mimořádně
pestrou hudební nabídku, od populárních
a folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných

Regionální vysílání v
jihomoravském a
zlínském regionu

Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

InFin, s . r. o . /
Country MORAVA
JIH)

městské rádio v Brně 26-35 let
s mužským
akcentem a
folkrockovým a
rockovým projevem

Hudba 70.-90. let s
přeashy na obě
stranyzejména
folkrocková a rocková
muzika, akcent na
původní tvorbu,
hudební složka tvoří
8 0 - 9 0 % programu

zpravodajství, informační servis,
předpověď počasí, dopravní a kulturní
servis, publicistika, zprávy z Evropy a
Euroregionu, sport, auto-moto, hobby,
práce, zábava, min. 7,5 % mluveného
slova bez reklamy v prime time

Rádio Student, s . r.
o. / FREE rádio

zpravodajská a
publicistická stanice

15-26 let

česká i zahraniční
zpravodajství, informace, písničky,
hudba, podíl
poradenská služba, soutěže reportáže
mluveného slova ve
pozvánky, hitparáda, studentská hudba,
všední dny 6 až 12% a
o víkendech na 5 až
10%

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky,
4 0 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

Pořady věnované
menšinám

lokální zpravodajský
a informační servis

Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
pořady (Press klub), interaktivita - práce
v rámci celoplošného
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství

programy o menšinách
připravované
menšinami

Radio Investments hudební regionální
s . r. o. / KISS HÁDY stanice středního
proudu

16-29 lets
nejnovější hity
přesahem 39 let doplněné o klasické
hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

p. 30-45 let s. 20 Rocková hudba v celé
A Z Rádio, s. r. o. / Hudebně
zpravodajská a
55 let
šíři, od 60. let po
MAGIC BRNO
kontaktní rozhlasová
současnost, česká a
stanice
slovenská hudba
neklesne pod 10 %

Radio Investments
s . r. o. / Radio Beat

hudební stanice
p. 35-55 let
s rockovou orientací

U L T R A V O X s . r. o. / Hudební stanice
specializovaná na
Radio C O L O R

etnickou hudbu a
world music,
zpravodajství a
informační servis
s akcentem na
multietnické soužití
v hlavním městě

Posluchači
definovaní
zájmem o
kvalitní
specifickou
hudební
produkci a
obecné kulturní
souvislosti ;
cílová skupina
15 +
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dynamický program plný trendových
pořadu, např. ráno s Bořkem a Alenou,
dopravní zpravodajství, žhavé tipy,
vánoční strom, upíří rej, s Kissem na
cestách

Aktuální informace o
společenském a
kulturním dění

Zpravodajství 6.00-9.00 2 * v hodině, 9.00¬
17.00 1 « v hodině, informace - dopravní
servis, společenské a kulturní akce,
počasí, sport, zábava, soutěže, hitparáda,
hudební žánrové pořady, mluvené slovo 7¬
1 3 % v denním průměru

Regionální
zpravodajství s
návazností na orgány
státní správy a
magistráty

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Etnická hudbaaword
music a spřízněné
žánry (crossover
apod.)

Podíl mluveného slova 5 %, pevné
zpravodajské vstupy, specifické
programové zdroje (archivy, historické
dokumenty), specializované profilové
pořady, autorské pořady

hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle
věku

Vysíláním uspokojuje
posluchače z ciziny

p. 18-55 let

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO Č A S -

FM

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády...

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
- FM jižní Morava
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu

vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na
kmitočtu Třinec posíleno o klasický rock, folkrock,
Godula 89,5 MHz
s doplněním spřízněných žánrů
Route Radio s . r. o.
/ Rádio Dálnice
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Specializované
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

hudba od 60. let až po Průběžné podrobné dopravní
současnost - lehčí
zpravodajství a stručné všeobecné
rock, pop, country
zpravodajství; specializované pořady a
kampaně zaměřené na prevenci v oblasti
dopravy, sociální marketing; stručné
zpravodajství i ve třech světových jazycích
(anglický, německý a francouzský);
minimálně 4 dopravní (a to i cizojazyčné)
vstupy od 6 do 18 hodin ve všední dny;
podíl mluveného slova minimálně 7 % od
6 do 18 hodin ve všední dny; všeobecné
zpravodajství 1« za hodinu v čase od 6 do
18 hodin; 50 % vlastní tvorby, minimálně
50 % evropské tvorby

Dopravní
zpravodajství
zaměřené na
Vysočinu

Dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / Rádio Evropa

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

80. léta - současnost pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
hotAC s regionálními
vybočeními (folk) 1 *
týdně moravská
dechová hudba

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
Důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty,
informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova 12 %,
hudba 88 %

2 - Morava

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS

informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
Rádio Pálavá s . r. o. Regionální hudebné- p. 20-29, s. 16¬
zábavná stanice
50
/ R á d i o Jih

s důrazem na místní
zpravodajství

NONSTOP s . r. o. /
RÁDIO KROKODÝL
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hudebně-zábavná
regionální
rozhlasová stanice

15^15 let,
primárně 20-29
let

Pop, rock, současná
Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
taneční hudba, širší
politika, ekonomika, sport
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

Informační servis pro
jihomoravský region

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

PS KŘIDLA, s. r. o. / hudební regionální
stanice
Rádio PETROV

Rádio Proglas, s. r.
o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

cílová skupina
30-39

retro formát (1975¬
Aktuální informace, pravidelné
1985), 30 % folk a
zpravodajství, počasí, publicistika, strip
country, 7 , 5 - 1 0 %
talkshow,
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací
ve všední dny, 3-5 o
víkendu, 30 % české a
slovenské hudby,
brněnská hudební
scéna

80 % zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu, odpojování
zpravodajského
pořadu Zpravodajství
ze Žďárská

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %
Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %
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Duchovní pořady

Příloha č.1 k dopisu čj. ČTÚ-84 522/2013-613 ze dne 2. 9. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BRNO BARVIČOVA 100,8 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 3,7 % (378 988 obyvatel)
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
M o r a v s k é Budějovice 107,9 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
NONSTOP s.r.o. / Rádio Krokodýl
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
16. 9. 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova W 6 , ,2000 Praha 2

Tel.: f 420 274 813 830 / Fax: • 420 27^ 810 885
www.rrtv.cz

NONSTOP

s. r. o.

Marie Hubnerové 12/1681
62100
Bmo-Řečkovice
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2014/44/zab
Č.j.: S T R / 3 6 7 4 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 17 - 2014 / poř.č.: 34

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 16. září 2014 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti NONSTOP, s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hubnerové 12, Brno, PSČ
621 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W pro program
Rádio Krokodýl na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Moravské Budějovice 107,9 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Moravské Budějovice 107,9 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 15 48 35 / 49 03 32

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem
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Odůvodnění:
Rada na svém 6. zasedání 2014 (bod 32) vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Moravské Budějovice 107,9 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 15 48 35 / 49 03 32 se lhůtou pro doručení žádostí do 2. května 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu tento účastník řízení:
NONSTOP s.r.o. / Rádio Krokodýl
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 22. července 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)
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-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

-

-

7)

-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

hudební formát

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná

hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 2. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o
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licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Krokodýl prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů
Moravské Budějovice 107,9 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však
do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - NONSTOP, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení NONSTOP, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
zpravodajské a kontaktní rozhlasové stanice" s názvem programu Rádio Krokodýl.

vysílání

„hudebně

Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
V každém z dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení hodnocen
jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru
Rady dostatečně připraven. Společnost NONSTOP s.r.o. provozuje rozhlasovou stanici Rádio Krokodýl
od roku 1994. Ředitelem Rádia Krokodýl je po celých 20 let jeho provozování současný jediný společník
a zároveň jednatel společnosti NONSTOP s.r.o, Ing. Michal Plachý, který před zahájením vysílání Rádia
Krokodýl pracoval v rozhlase - konkrétně Českém rozhlase Brno. Vedoucí pracovníci programu a
zpravodajství Rádia Krokodýl mají dlouholeté zkušenosti s rozhlasovou prací. Osobou zodpovědnou za
program a současně vedoucím moderátorů je již více jak šest let pracovník, který se ve své funkci může
opřít kromě průběžného odborného vzdělávání i o praktické zkušenosti na pozici moderátora Rádia
Krokodýl Zoravodaiskv tým má vedoucího který od svého nástuou v roce 2010 výrazně rozšířil a
zkvalitnil "síť kontaktu ze kterých Rádio Krokodvl černá aktuální reaionální i nadreaionální informace Na
komoletní technickou oodooru zaiištění wsílání Rádia Krokodýl včetně výroby zvukového obalu
komerčních sdělení ale také realizaci a údržbu wsílačů dohlíží vedoucí techniků který ie na této oozici v
Rádiu Krokodýl iiž více iak 12 let Získávání místních informací řeší Rádio Krokodýl Domoci wbudované
sítě zoravodatských kontaktů a sooluoracovníků v reaionech kteří zaiišťuií aktuálního zoravodaiství
P o d o b n ř ^ í ř í ?ad
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel provozuje rozhlasové
vysílání již 20 let a lze jej tedy považovat i po ekonomické stránce za stabilní subjekt. Žadatel je připraven
financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních zdrojů (zejména prodejem reklamního času, případně
sponzoringem), což lze s ohledem na stabilitu žadatele, již probíhající vysílání programu Rádio Krokodýl
na jiných kmitočtech a zkušenosti žadatele považovat za realistický předpoklad, proto byl žadatel v dílčím
kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním bodem. Žadatel také dodal Radě svůj obchodní
plán. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem,
neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či
jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak
oodle názoru Radv ekonomicky Dřioraven k zaiištění wsílání Dřičemž ie schopen iei zaháiit včas v
zákonném termínu
'
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Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v dílčím kritériu vztahujícímu se k
technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k t o m u , že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli
žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným,
jejímž jediným společníkem je fyzická osoba - Ing. Michal Plachý. V dílčím kritériu znalosti koncových
vlastníků v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen jedním možným bodem, neboť
jediným společníkem žadatele je fyzická osoba zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. Stejně tak
jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto i toto dílčí kritérium bylo u žadatele
hodnoceno jedním možným bodem. Případné budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně
dostupných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabidky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru o jeho částečném naplnění, když žadateli přidělila
šest bodů.
Rada v prvé řadě hodnotila kritérium mluveného slova. Podíl mluveného slova stanovil žadatel
NONSTOP, s.r.o. rozmezím 3 - 17% z celkového vysílacího času, avšak takto navržený parametr
nedosahuje střední hodnoty na území pokrytém signálem předmětného technického prostředku a Rada
nepřidělila žádný bod. Podíl autorsky vyrobených pořadů bude dle vyjádření žadatele činit 50 - 100% na
celkovém vysílacím čase. Vzhledem k faktu, že podíl autorsky vyrobených pořadů v programech již na
daném území zachytitelných nelze stanovit, přidělila Rada vítěznému žadateli jeden bod. Zpravodajské a
servisní informace budou dle projektu žadatele vysílány alespoň jednou v hodině v čase mezi 7. až 18.
hodinou v pracovních dnech a budou tak tvořit 1 - 8% obsahu vysílání. Střední hodnotu tohoto parametru
však nebylo možné na pokrytém území zjistit a žadateli byl přiznán jeden bod i za naplnění tohoto dílčího
kritéria.
V rámci dalšího kritéria, tedy lokalizace programu, bylo v první řadě hodnoceno dílčí kritérium nově
vyráběného programu. Program bude dle vyjádření žadatele nový, originální a nepřebíraný (ani částečně)
od jiného provozovatele. Orientace na region má být realizována především prostřednictvím
zpravodajství, kdy dojde ke kvalitativnímu i kvantitativnímu navýšení podílu zpráv a servisních informací z
regionu Moravských Budějovic. K orientaci na užší lokalitu žadatel uvedl, že zpravodajské a servisní
informace lokálního charakteru budou získávány spolupracovníky zaměřenými přímo na lokalitu
Moravských Budějovic. Rada tak žadateli přidělila bod za každé dílčí kritérium, které se k lokalizaci
programu vztahuje.
Porovnáním hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že žánry pop a rock jsou již na pokrytém území
přítomny v nabídce více než tří programů (Frekvence 1, Rádio Impuls, Evropa 2, Kiss Hády aj.). Hudební
formát (žánry rock a pop) navrhovaný žadatelem též není na daném území neobvyklý a v dílčím kritériu
hudebního formátu nebyly žadateli přiděleny žádné body.
Z hlediska cílové skupiny byl přidělen bod pouze u jednoho ze dvou dílčích kritérií. Na pokrytém území
je navrhovaná cílová skupina 20 - 45 let již dostatečně sanována stávající nabídkou programů, z nichž
některé jsou i obdobně formátově zaměřené, jako program žadatele a bod přidělen nebyl. Programová
nabídka žadatele je nicméně pro danou cílovou skupinu obvyklá a jednotlivé programové prvky ji celou
průřezově pokrývají. Programovou skladba Rádia Krokodýl je tvořená tak, aby odpovídala přirozenému
dennímu rytmu posluchačů v definované cílové skupině. Tomu odpovídá i umístění a výběr vhodných
programových prvků v průběhu celého vysílacího dne. Podrobné vysílací schéma žadatel popsal
v předloženém projektu.
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Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel uvedl celou řadu autorských pořadů, které jsou
volené a realizované tak, aby jejich obsah a forma oslovovaly vybranou cílovou skupinu. Jedná se o
pořady „Zdravý Krokodýl" - pořad o zdravém životním stylu, „Krokodýl cestovatel" - rady a tipy na cestu
na dovolenou, „Zlatíčka Rádia Krokodýl" - děti z brněnských školek odpovídají na všetečné otázky,
„Rozhovory pana Víznera" - reagují na aktuální události v regionu i na události širšího dosahu. Dále
hudební pořady „Hity na Přání" - posluchači vybírají hity svého srdce a zdraví koho jenom chtějí,
„Devadesátky v 9", „Hit v jedné sekundě", „Rádio Krokodýl Top 50" - přehlídka 50 nejžádanějších hitů
posluchačů Rádia Krokodýl, „S Krokodýlem do pelíšku" - nočním posluchačům jsou hrány melodické hity,
Víkend s" - každý díl oořadu ie zaměřen na oředstavení aktuální tvorbv iednoho wbraného interpreta
Rádio Krokodvl také Dodoomie začínající umělce a to Dřímo uvedením ieiich tvorbv ve wsílání
zmíněných autorských oořadů nebo neořímo oodoorou kuKurních akcí na kterých začínající umělci
wstuouií Příkladem orvního tvou oodoorv ie naoříklad letošní uvedení 'brněnské skuoinv Naslouchei
mandarinkám nebo v minulosti představení začínajících umělců iako naoř Jan Budař Monika Bacárová
Kristina David Devl a další Rádio Krokodýl oodooruie festival Muzikanti dětem kde začínaiící umělci
vystupují. Takto deklarovanou podporu Žadatel doložil prost řed n ict v ím korespondence rmuzikantským
c;rlri !7pm'm 7nn\/ári Rnží
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Podporu diky poradu Tipy Radia Krokodýl získávají nejruznejsi drobnější aktivity regionálního
charakteru z oblasti kultury, společenského života i sportu. Jizsestym rokem Rádio Krokodýl podporuje
pravidelné veřejné jízdy městem Brnem na in line bruslích.Jakto deklarovaná spolupráce byla doložena
referenčními dopisy se subjekty jako Národní divadlo v Brně Moravská galerie v Brne, Moravské zemské
muzeum, Divadlo Husa na Provázku Divadlo Bolka Polívky studentská organizace•StudenZone a
Kulturní a vzdělávací středisko U tri kohoutu. Dale take s festivaly Hudbou pro UNICEF, Muzikanti dětem
ci Queer filmový festival MEZIPATRA.
Poslední hodnocené kritérium, tedy přínos žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních,
etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) Rada ohodnotila dvěma ze čtyř možných bodů a
shledala jej jako částečně splněné. Žadatel pouze obecně identifikuje menšiny jako národnostní, sociální
nebo zdravotně st ratifikované, přičemž zdravotně stratifi kované nelze považovat za menšinu ve smyslu
hodnoceného kritéria. Žadateli tak za naplnění dílčího kritéria nepřidělila žádný bod. Naopak plný počet
dvou bodů Rada přidělila za kritérium způsobu podpory. Rádio Krokodýl podporuje aktivity organizace
UNICEF, jednak ve vysílání, ale také pomocí vlastních akcí, například dražbou panenek UNICEF v rámci
soutěže volby královny krásy MISS BRNO, nebo sbírkou u Vánočního stromu Rádia Krokodýl. Rádio
Krokodýl dlouhodobě podporuje ve svém vysílání aktivity občanského sdružení PRÁH, které se zabývá
problematikou lidí s duševním onemocněním v Brně a okolí. Rádio Krokodýl dlouhodobě podporuje ve
svém wsílání filmový festival Mezioatra který svým zaměřením naoomáhá odstraňování zavedených
stereotvoů vnímání oroblematikv sexuálních menšin S cílem zleošit oozitivní obraz Romů a multietnické
vztahv ve společnosti Rádio Krokodýl oodooruie aktivitv sdružení IQ Roma Servis které se zabývá
sociálně orávním ooradenstvím vzděláváním a volnočasovými aktivitami osob ohrožených sociálním
vyloučením, především romského původu. Rádio Krokodýl podporuje ve svém vysílání benefiční akce
nphn a k r p V P n r n s n ř r h Diaknnip ČCE - střpríkka Rptlém ktprá noskvtuip néři liripm <; tenkým tplpsným a
nostiŽPním Snnlun
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Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti NONSTOP,
s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
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S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 16.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 17.10.2014, Liceční podmínky), Dokument (přehled, 14.7.2014,
Zachytitelnost programů - Moravské Budějovice 107,9 MHz / 1 0 0 W), Dokument (text materiálu,
17.10.2014, Mapa pokrytí - Moravské Budějovice 107,9 MHz / 1 0 0 W)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

NONSTOP, s.r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Krokodýl

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem.

II. Další programové podmínky

1)

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 20 - 45 let

-

podíl mluveného slova 3 - 1 7 % z celkového vysílacího času

-

podíl zpravodajských a servisních informací: Minimálně 1x v hodině mezi 7. až 18.
hodinou v pracovních dnech. Zpravodajské a servisní informace tvoří 1 - 8% vysílaní.

3674-11

-

hudební formát - melodické skladby z oblasti popu a rocku

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 50 - 100%

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v M o r a v s k ý c h B u d ě j o v i c í c h 107,9 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači,
preferující
seriózní
informace
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Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznější
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznější
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Hudební formát

kultury a umění)

se zájmem o
kulturu

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS

p. 30-45 let, s.
25-50

informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Brněnské vysílání nabízí mimořádně
pestrou hudební nabídku, od populárních
a folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných

Regionální vysílání v
jihomoravském a
zlínském regionu

Proaramv přiiímatelné dobře
ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

Český rozhlas / ČRo Regionální stanice
Českého rozhlasu,
Region - Vysočina
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široký výběr hudebních
žánrů, prostor pro
regionální autory a
interprety

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

FRANTIŠEK
VOSTÁL s . r. o. /
Hitrádio Vysočina
94,3 FM

Hudební regionální
stanice

p. 20-35 lets. 14
50 let

Zpravodajství, informační servis, počasí a Zaměření na region,
sport, publicistika, nabídka práce, hudba a dopravní informace a
zábava, literární pořady, soutěže, události regionální počasí
regionu

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Zpravodajství - počasí, doprava, služby,
Regionální
informace, kultura, sport, zájmové oblasti, zpravodajství z
publicistika, mluvené slovo 10 %
oblastí Jihlava,
Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Ždár nad
Sázavou, Třebíč

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Radio Investments
s . r. o. / K I S S HÁDY

hudební regionální
stanice středního
proudu

16-29 lets
nejnovější hity
přesahem 39 let doplněné o klasické
hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

Radio Investments
s . r. o. / Radio Beat

hudební stanice
s rockovou orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

p. 30-39 let

Pop, folk, country,
minimálně 1 5 %
domácí tvorby

15^15 let,
primárně 20-29
let

Pop, rock, současná
Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
taneční hudba, širší
politika, ekonomika, sport
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

Informační servis pro
jihomoravský region

cílová skupina
30-39

retro formát (1975¬
Aktuální informace, pravidelné
1985), 30 % folk a
zpravodajství, počasí, publicistika, strip
country, 7 , 5 - 1 0 %
talkshow,
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací
ve všední dny, 3-5 o
víkendu, 30 % české a
slovenské hudby,
brněnská hudební
scéna

80 % zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu, odpojování
zpravodajského
pořadu Zpravodajství
ze Žďárská

MEDIA BOHEMIA a. Hudební regionální
stanice
s.l Rádio Blaník
Jižní Morava
NONSTOP s . r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
regionální
rozhlasová stanice

P S KŘIDLA, s . r. o. / hudební regionální
stanice
Rádio P E T R O V

Programy přiiímatelné částečně
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dynamický program plný trendových
pořadu, např. ráno s Bořkem a Alenou,
dopravní zpravodajství, žhavé tipy,
vánoční strom, upíří rej, s Kissem na
cestách
Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Aktuální informace o
společenském a
kulturním dění

Zpravodajství, sport, dopravní informace,
tematika životního prostředí, 10 %
mluveného slova

Místní sport, dění v
regionu

hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle
věku

MEDIA BOHEMIA a. Regionální hudební
stanice s krátkým
s.l Rádio BLANÍK
VÝCHODNÍ ČECHY zpravodajstvím a
blokem informací

Rádio Proglas, s. r.
o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

p. 20-50 let

Hudba tvořena z 1/3
Zpravodajství - doprava, počasí přehled
hity 60.-70. let, z 1/3
tisku, publicistické rubriky, zajímavosti,
hity 80. - 1 . půlky 90.
kultura, zájmové činnosti
let, 1/3 současných
hitů, podíl hudby 85-90
%, česká a slovenská
hudba 2 0 %

Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %
Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.
Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %
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Duchovní pořady

Příloha č. 2 k d o p i s u čj. Č T Ú - 2 2 7 6 0 1 / 2 0 1 2 - 6 1 3 ze d n e 5. 1 1 . 2 0 1 2 .
P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (modrá barva), ve k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální úrovně c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače M O R A V S K É B U D E J O V I C E _ 1 0 7 , 9 MHz.
Pokrytí obyvatel Č R : 0,1 % (14 5 6 5 obyvatel)

Měřítko:
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10 k m

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
M o r a v s k é Budějovice 2 98,3 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a. s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
30.9.2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
+

Tel.: [420 27^ 813 8 3 0 / Fax; + i|2o 27^ Bio 8 8 5
www.rrtv.cz

MEDIA BOHEMIA a. s.
Koperníkova 6/794
12000
Praha-Vinohrady
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 9 9 2 / z a b
Č.j.: bar/4330/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 18 - 2 0 1 4 / poř.č.: 7

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 30. září 2014 toto

ROZHODNUTI

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se
sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravské Budějovice na dobu 8 let,
nejdéle však do 10. 10. 2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 98,3 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Mariánské Lázně (souřadnice WGS 84: 15 48 58 / 49 02 48)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební regionální stanice
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Moravské Budějovice a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 98,3 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Moravské Budějovice.
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Odůvodnění:
Dne 2 1 . ledna 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravské Budějovice (souřadnice
WGS 84: 15 48 58 / 49 02 48). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 20. února
2014.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena jedna žádost tohoto žadatele:
MEDIA BOHEMIA a. s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo dne
27. května 2014 a jehož se žadatel zúčastnil.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejích pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate In ost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

b)
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

pod íl zpravodajství a servisn ích informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-
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hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

8)

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.
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5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti. Provedla samostatné
zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií,
jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí
o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů za každé základní dílčí kritérium ve výše
uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení podané žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně-splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb.) v podané žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení licence,
uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na neveřejném
zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jimiž byla podaná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 20. 2. 2014, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu podané žádosti
o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání programu R Á D I O
B L A N Í K J I Ž N Í M O R A V A prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu
100 W z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí (nejdéle
však do 10. 10. 2025) společnosti M E D I A B O H E M I A a. s.
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Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. 10. 2025, protože podle článku II. bod 6. zákona č. 196/2009 Sb. je Rada oprávněna
vydat licenci k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově tak, aby její platnost,
a to i včetně prodloužení podle ustanovení § 12 zákona č. 231/2001 S b „ skončila nejpozději 10. října 2025.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a. s. požádal o udělení licence k provozování hudební regionální stanice
s názvem RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti žadatele
s vysíláním, neboť účastník řízení je v současné době provozovatelem rozhlasového vysílání na základě
23 licencí. S ohledem na bohaté zkušenosti představenstva s provozováním rozhlasového vysílání mohl
být udělen bod i za základní dílčí kritérium zkušenosti statutárních orgánů provozovatele, i když žádné
podrobnosti žadatel ve svém projektu neuvedl, nicméně zčásti je lze dohledat z veřejně dostupných zdrojů.
Pokud jde o zkušenost vedoucích zaměstnanců žadatele, RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA má v současné
době na starosti Mgr. Daniel Rumpík, který pracuje od roku 2009 na pozici programového ředitele této
stanice, v rozhlasové branži však působí už od roku 1997; jako programový ředitel pracoval nejprve ve
východočeském Rádiu OK, a to od roku 2002. O marketing a propagaci se staré Vladislav Slezák, jenž
patří mezi klíčové osobnosti týmu již 13 let. Také za toto základní dílčí kritérium proto Rada vzhledem k jeho
naplnění přidělila účastníku řízení jeden bod. Žadatel obdržel bod i za základní dílčí kritérium organizačního
řešení získávání místních informací, neboť v případě udělení licence počítá s tím, že oblast Moravských
Budějovic bude mít na starosti zvláštní reportér, a doložil také předjednanou spolupráci s Turistickým
informačním centrem Moravské Budějovice. Z organizačního hlediska je tedy žadatel podle názoru Rady
připraven k zajištění vysílání, jakož i kjeho včasnému zahájení v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě. Účastník
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem,
neboť je i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Žadatel je subjektem s dlouhodobě stabilními hospodářskými výsledky, které jsou založeny na příjmech
z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě
dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a. s. Tato činnost je zisková a umožňuje
provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje bezproblémový chod všech
provozovaných oblastí. Všechny zamýšlené investice do rozšíření kmitočtové sítě jsou schvalovány tak,
aby neohrozily chod společnosti a její hospodářský výsledek. Reálnost dosažení obchodního plánu doložil
účastník řízení výpisem ze svého účtu. Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. není v současné době zatížena
žádným bankovním úvěrem ani leasingem, takže je v případě udělení licence schopna náklady nutné
k zahájení vysílání na nově pňděleném kmitočtu financovat z vlastních zdrojů. Za této situace má Rada za
to, že žadatel je k zahájení vysílání v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven
i po ekonomické stránce, takže mu přidělila po jednom bodu v každém ze tří základních dílčích kritérií
vztahujících se k finanční připravenosti.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 S b „ žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným akcionářem
(uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED
se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným akcionářem společnosti MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Road
Town, Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček
s 25 % akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří
samotné společnosti. Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném
důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za základní dílčí kritérium znalosti koncových
vlastníků v době podání žádosti, a to přesto, že dotyčné údaje byly zčásti doloženy jen prostými kopiemi
příslušných dokladů, z úřední činnosti je však Radě známo, že příslušné skutečnosti se zakládají na pravdě
(byly doloženy úředně ověřenými kopiemi listin v jiném licenčním řízení).
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze rovněž považovat za splněné,
neboť MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je jediným akcionářem žadatele od listopadu 2008.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky
do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující
žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených
společností se sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by
se totiž nijak neprojevila například v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb.
Pokud jde o základní dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada tomuto žadateli udělit
bod, neboť navrhovaný parametr (5-12 %, v ranním vysílání rozmezí 10-15 %) nepřevyšuje střední hodnotu
na pokrytém území. Za naplněné však Rada považuje základní dílčí kritérium podílu autorsky vyrobených
pořadů - pň užším vymezení (autorem je jen tvůrce speciálního pořadu, rozhovoru nebo vstupu s meteorology
z ČHMÚ) činí okolo 25 % z celkové skladby mluveného slova týdně, pokud se však započítávají i moderátorské
vstupy a zpravodajské relace vytvářené moderátory a redaktory na základě vlastního výběru témat, nalezení
informací, odborných rešerší, ověření relevance a samotného autorského zpracování, je tento podíl 100%.
Také v případě základního dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních informací bylo možné udělit
bod, neboť tento obsah má být v pracovní dny zařazován v rozsahu cca 70 minut, v sobotu cca 42,5 min.
a v neděli cca 49,5 min. (podrobnosti žadatel uvádí ve svém projektu), což je s ohledem na rozsah zpravodajství
ve stávajících programech vysílaných na pokrytém území dostačující pro vyhodnocení tohoto kritéria jako
splněného.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve všech třech základních dílčích kritériích. Program
žadatele není přebíraný, nýbrž nově vyráběný. Uchazeč bude mít zvláštního reportéra pro oblast Moravských
Budějovic, který zajistí přímou účast na všech důležitých akcích, které se v Moravských Budějovicích
a blízkém okolí uskuteční, a doložil předjednanou spolupráci s občanským sdružením poskytujícím sociální
služby v Třebíči a Moravských Budějovicích. Pokud jde o orientaci na užší lokalitu, účastník řízení ve svém
projektu představil zamýšlenou spolupráci s řadou místních subjektů a své záměry také zčásti doložil
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Pokud jde o hudební formát, na pokrytém území jsou vysílány méně než tři programy obdobného formátu.
Žadatel se při vytváření hudebního schématu se zaměřuje na oblíbené české a slovenské písničky se
zvláštním zřetelem na styly folk, country, zlaté české hity i tvorbu lidovou (zlidovělou). Kromě lidové hudby,
folku a country zmiňuje účastník řízení ve svém projektu ještě pop, a k jednotlivým žánrům uvádí příklady
interpretů. Vzhledem k tomu, že žánrová nabídka žadatele je na pokrytém území relativně obvyklá a splňuje
tedy požadavky manuálu jen částečně, Rada za každé ze dvou základních dílčích kritérií přidělila žadateli
jeden bod ze dvou možných, celkově tedy dva body ze čtyř možných.
Z hlediska cílové skupiny byl přidělen jeden bod jen za základní dílčí kritérium vazby programových prvků
projektu k žadatelem uváděné cílové skupině, neboť programová nabídka žadatele je sice pro danou
skupinu obvyklá a jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu (uchazeč ve
svém projektu uvádí několik programových prvků různého druhu), avšak na pokrytém území je navrhovaná
cílová skupina 30 až 39 let již dostatečně uspokojena stávající nabídkou programů.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl několik vlastních autorských pořadů hudebního charakteru (České dopoledne,
Česká hudební kronika s Karlem Vágnerem a Poprvé na RÁDIU BLANÍK JIŽNÍ MORAVA) spolu s jejich
krátkou charakteristikou. Maximum dvou bodů získal žadatel rovněž za základní dílčí kritérium podpory
začínajících umělců a její lokalizace na region; začínající umělce z Moravskobudějovicka chce podporovat
formou účasti na akcích a ve vysílání (zařazením do hudebního playlistu) a doložil také spolupráci s místní
hudební skupinou. Naproti tomu v případě podpory kulturních akcí přidělila Rada účastníku řízení pouze
jeden bod ze dvou možných, protože žadatel sice poměrně podrobně popsal různé způsoby zamýšlené
podpory, avšak ve většině případů se jednalo o akce vlastní, u akcí pořádaných jinými pořadateli tak zbývá
v podstatě jen jejich podpora formou zařazení do kulturního a zpravodajského servisu, i když na podporu
svých záměrů v této oblasti předložil žadatel potvrzení o předjednané spolupráci s Městským kulturním
střediskem Beseda.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí kritérium
identifikace menšiny lze žadateli udělit maximální počet dvou bodů, neboť účastník řízení ve svém projektu
identifikoval menšiny, na které se hodlá zaměřit (německá, romská a vietnamská menšina). Pokud jde
o základní dílčí kritérium způsobu podpory, přiklonila se Rada k nepřidělení žádného bodu ze dvou možných,
protože žadatel - kromě obecných proklamací - ve svém projektu zmínil v podstatě jen podporu ve formě
prezentace dobrých zpráv a inspirujících příběhů ze života minorit. Kritérium podpory menšin tak celkově
lze hodnotit jako částečně naplněné.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
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S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 30.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 5.12.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (mapa,
5.12.2014, Příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah), Dokument (přehled, 19.5.2014,
zachytitelnost programů - Moravské Budějovice 98,3 MHz)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA a. s .

Označení (název) programu:

RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební regionální stanice

II. Další programové podmínky
-

podíl mluveného slova v pracovní dny 5 až 12 % (v ranním vysílání 10 až 15 %)
autorsky vyráběné pořady (například Počasí s Magdalenou Lípovou, Česká hudební kronika s Karlem
Vágnerem, Hezky česky a bez reklam s Petrem Kolářem, Ranní rozcvička s Václavem Faltusem,
Slavné desky hezky česky, odpolední rozhovory nebo ranní vstupy s meteorology z ČHMÚ) budou
tvořit kolem 25 % z celkového podílu mluveného slova týdně

-

v pracovní dny ranní zpravodajství v 6.00, 7.00, 8.00 a 9.00 hod. (každá rubrika o délce cca 120-180
sekund), odpolední zpravodajství v pracovní dny ve 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00 hod. (každá
rubrika o délce cca 90-180 sekund, dále pak pravidelné zařazování informací o počasí, aktuálního
dopravního zpravodajství a speciálních servisů (např. sněhového nebo pylového), celkem v rozsahu
cca 70 minut; v sobotu ranní zpravodajství v 6.00, 7.00, 8.00 a 9.00 hod. (každá rubrika o délce cca
120-180 sekund, dále pak pravidelné zařazování aktuálních víkendových tipů, informací o počasí,
aktuálního dopravního zpravodajství a speciálních servisů (např. sněhového nebo pylového), celkem
v rozsahu cca 42,5 minut; v neděli odpolední zpravodajství ve 14.00,15.00,16.00, 17.00 a 18.00 hod.
(každá rubrika o délce cca 90-180 sekund), dále pak pravidelné zařazování aktuálních víkendových
tipů, informací o počasí, aktuálního dopravního zpravodajství a speciálních servisů (např. sněhového
nebo pylového), celkem v rozsahu cca 49,5 minut

-

zpravodajské pokrytí oblasti Moravských Budějovic zvláštním reportérem
hudební formát tvořený především českými a slovenskými písničkami se zvláštním zřetelem na styly
folk, country, zlaté české hity i tvorbu lidovou (zlidovělou), ale i nejznámější písně a hity zahraniční
provenience

-

program bude primárně zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 až 39 let

-

více vlastních autorských pořadů hudebního charakteru (např. České odpoledne, Česká hudební
kronika s Karlem Vágnerem nebo Poprvé na RÁDIU BLANÍK JIŽNÍ MORAVA)

-

podpora začínajících umělců na Moravskobudějovicku formou zařazení jejich písní do hudebního
playlistu a poskytnutím prostoru na pořádaných akcích

-

mediální partnerství s pořadateli kulturních akcí na Moravskobudějovicku a podpora kulturních akcí
na pokrytém území formou zařazování informací o těchto akcích do kulturního a zpravodajského
servisu

-

podpora rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin (zejména romské, vietnamské
a německé menšiny), a to zejména prezentací inspirativních příběhů ze života minorit ve vysílání
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Programy zachytitelné v Moravských Budějovicích 98,3 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Programy zachytitelné

Menšiny

velmi dobře:
Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
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Místní info

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou
Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

Programy zachytitelné

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

dobře:

Český rozhlas / C R o Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá)|
6.00-18.00 (so+ne)

Český rozhlas / C R o Region Vysočina

Regionální stanice
Českého rozhlasu,

E V R O P A 2, spol. s r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

F R A N T I Š E K V O S T A L s . r. o . /
Hitrádio Vysočina 94,3 FM

Hudební regionální
stanice

4330-13

p. 30-45 let,
s. 25 - 50

Dospělí
posluchači
na jižní a
východní
Moravě

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou Regionální vysílání v
hudební nabídku, od populárních a
jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
zlínském regionu
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i zábavných
široký výběr hudebních žánru, Zpravodajství, informační servis, počasí a
prostor pro regionální autory a sport, publicistika, nabídka práce, hudba a
interprety
zábava, literární pořady, soutěže, události
regionu

Zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

p. 20-35 let
s. 14-50 let

Zpravodajství - počasí, doprava, služby,
informace, kultura, sport, zájmové oblasti,
publicistika, mluvené slovo 10 %

Regionální
zpravodajství z
oblastí Jihlava,
Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Ždár nad
Sázavou, Třebíč

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

Radio Investments s . r. o. / K I S S
HÁDY

hudební regionální
stanice středního
proudu

16-29 lets
nejnovější hity doplněné o
přesahem 39 klasické hity 90. let, 1 5 %
let
mluvené slovo

dynamický program plný trendových pořadu, Aktuální informace o hudební složkou
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
společenském a
oslovuje menšiny
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom,
kulturním dění
obyvatelstva
upíří rej, s Kissem na cestách
podle věku

Radio Investments s . r. o. / Radio
Beat - Ru/138/01

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio Blaník
Jižní Morava

Hudební regionální
stanice

p. 30-39 let

Pop, folk, country, minimálně
15 % domácí tvorby

Zpravodajství, sport, dopravní informace,
tematika životního prostředí, 10 %
mluveného slova

Místní sport, dění v
regionu

NONSTOP s . r. o. / RADIO
KROKODÝL

hudebně-zábavná
15-45 let,
Pop, rock, současná taneční
regionální rozhlasová primárně 20¬ hudba, širší hudební záběr o
stanice
29 let
víkendu.mluvené slovo 3 17%

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
ekonomika, sport

Informační servis
pro jihomoravský
region

P S KŘIDLA, s . r. o. / Rádio P E T R O V

hudební regionální
stanice

cílová
skupina 30¬
39

retro formát (1975-1985), 30
Aktuální informace, pravidelné zpravodajství,
% folk a country, 7 , 5 - 1 0 %
počasí, publicistika, strip talk show,
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu, 30
% české a slovenské hudby,
brněnská hudební scéna

80 % zpráv
místních, důraz na
jižní Moravu,
odpojování
zpravodajského
pořadu
Zpravodajství ze
Žďárská

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio
BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY

Regionální hudební
stanice s krátkým
zpravodajstvím a
blokem informací

p. 20-50 let

Hudba tvořena z 1/3 hity 60.¬ Zpravodajství - doprava, počasí přehled
70. let, z 1/3 hity 80. - 1 . půlky tisku, publicistické rubriky, zajímavosti,
90. let, 1/3 současných hitu,
kultura, zájmové činnosti
podíl hudby 85-90 %, česká a
slovenská hudba 20 %

Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

Rádio Proglas, s . r. o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké
spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Programy zachytitelné

4330-14

částečně:

Duchovní pořady

Podíl folklórní hudby neklesne Náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová hudba
42,9 %

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
6%
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Příloha č.3 k dopisu čj.: ČTÚ-74 838/2013-613 ze dne 18. 7. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání
98,3 MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (17 223 obyvatel)

Měřítko:
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10 km
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VKV vysílače MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 2

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2

Tel.: 420 27^ 813 830 / Fax; + tpo 27^ Sio í
4

www.rrtv.cz

MEDIA BOHEMIA a. s.
Koperníkova 6/794
12000 Praha-Vinohrady
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 9 9 2 / z a b
Č.j.: R R T V / 1 3 5 / 2 0 1 5 - b a r
Z a s e d á n í R a d y č. 1 - 2015 / poř.č.: 4

Rada pra rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává toto

ROZHODNUTÍ

I.

Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady sp. zn.
2013/992/zab ze dne 30. 9. 2014 v jeho výroku tak, že se slova „Mariánské Lázně" v části Územní
rozsah vysílání nahrazují slovy „Moravské Budějovice" a slova „200 W v poslední větě výrokové
části se nahrazují slovy „100 W".

II.

Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady sp. zn.
2013/992/zab ze dne 30. 9. 2014 v jeho odůvodnění tak, že se slova „Mariánské Lázně" v poslední
větě na straně 6 nahrazují slovy „Moravské Budějovice".

Odůvodnění:
Rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/992/bar ze dne 30. září 2014 byla společnosti MEDIA BOHEMIA a. s.
udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA prostřednictvím
pozemních vysílačů na kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravské
Budějovice na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025.
V písemném vyhotovení uvedeného rozhodnutí však došlo ke zřejmé nesprávnosti, když bylo ve výroku
rozhodnutí v části Územní rozsah vysílání uvedeno chybné vysílací stanoviště, v poslední větě výrokové
části uveden nesprávný vyzářený výkon a v odůvodnění v jednom případě rovněž uvedeno chybné vysílací
stanoviště.
Podle ustanovení § 70 správního řádu provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní úřad, který rozhodnutí
vydal; týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní úřad opravné rozhodnutí, které je prvním
úkonem ve věci opravy.

135-1

Z tohoto důvodu Rada provedla opravu vydáním opravného rozhodnutí, a to na žádost účastníka, která
byla Radě doručena dne 15. prosince 2014 pod čj. 11523/2014.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 8.1.2015

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.01.14 21:14:16 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Dačice m ě s t o 98,5 M H z / 250 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
NONSTOP s.r.o. / Rádio Krokodýl
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
30.9.2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + t|20 27^ 810 885
+

www.rrtv.cz

NONSTOP

s.r.o.

Brno, M. Hübnerové

12, PSČ 621 00

S p . zn./ldent.: 2014/43/zab
Č.j.: F O L / 3 6 9 5 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 18 - 2 0 1 4 / poř.č.: 8

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 30. září 2014 toto

rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti NONSTOP, s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Húbnerové 12, Brno, PSČ
621 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Dačice 98,5 MHz / 250 W pro program Rádio
Krokodýl na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Dačice 98,5 MHz / 250 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Dačice 98,5 MHz / 250 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Dačice 98,5 MHz / 250 W

souřadnice WGS 8 4 : 1 5 26 44 / 49 04 30
Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem.

Odůvodnění:
Rada na svém 6. zasedání 2014 (bod 33) vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice 98,5 MHz / 250 W,
souřadnice WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30 se lhůtou pro doručení žádostí do 2. května 2014.
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O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu účastník řízení, společnost NONSTOP s.r.o. s programem Rádio Krokodýl.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 22. července 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla kzávěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
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skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
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-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

3695-4

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

-

7)

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

cílová skupina

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem

(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.
5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 2. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o
licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Krokodýl prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů
Dačice 98,5 MHz / 250 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025,
účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - NONSTOP, s.r.o.
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Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení NONSTOP, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudební rozhlasové
stanice s informačním servisem" s názvem programu Rádio Krokodýl.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
V každém z dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení hodnocen
jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru
Rady dostatečně připraven. Společnost NONSTOP s.r.o. provozuje rozhlasovou stanici Rádio Krokodýl
od roku 1994. Ředitelem Rádia Krokodýl je po celých 20 let jeho provozování současný jediný společník
a zároveň jednatel společnosti NONSTOP s.r.o., Ing. Michal Plachý, který před zahájením vysílání Rádia
Krokodýl pracoval v rozhlase - konkrétně Českém rozhlase Brno. Vedoucí pracovníci programu a
zpravodajství Rádia Krokodýl mají dlouholeté zkušenosti s rozhlasovou prací. Osobou zodpovědnou za
program a současně vedoucím moderátorů je již více jak šest let pracovník, který se ve své funkci může
opřít kromě průběžného odborného vzdělávání i o praktické zkušenosti na pozici moderátora Rádia
Krokodýl. Zpravodajský tým má vedoucího, který od svého nástupu v roce 2010 výrazně rozšířil a
zkvalitnil síť kontaktů ze ktervch Rádio Krokodvl černá aktuální reaionální i nadreaionální informace Na
kompletní technickou Dodooru zaiištění wsílání Rádia Krokodýl včetně w r o b v zvukového obalu
komerčních sdělení ale také realizaci a údržbu vvsílačů dohlíží vedoucí techniků kterv ie na této oozici v
Rádiu Krokodvl iiž více iak 12 let Získávání místních informací řeší Rádio Krokodvl c-omocí wbudované
sítěi zoravodaSkích Ikontaktů T s o o l u ^ r a c o v n í ů v
kteří
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel provozuje rozhlasové
vysílání již 20 let a lze jej tedy považovat i po ekonomické stránce za stabilní subjekt. Žadatel je připraven
financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních zdrojů (zejména prodejem reklamního času, případně
sponzoringem), což lze s ohledem na stabilitu žadatele, již probíhající vysílání programu Rádio Krokodýl
na jiných kmitočtech a zkušenosti žadatele považovat za realistický předpoklad, proto byl žadatel v dílčím
kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním bodem. Žadatel také dodal Radě svůj obchodní
plán. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem,
neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či
jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak
podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v
zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v dílčím kritériu vztahujícímu se k
technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli
žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným,
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jejímž jediným společníkem je fyzická osoba - Ing. Michal Plachý. V dílčím kritériu znalosti koncových
vlastníků v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen jedním možným bodem, neboť
jediným společníkem žadatele je fyzická osoba zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. Stejně tak
jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto i toto dílčí kritérium bylo u žadatele
hodnoceno jedním možným bodem. Případné budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně
dostupných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru o jeho částečném naplnění, když žadateli přidělila
šest bodů.
Rada v prvé řadě hodnotila kritérium mluveného slova. Podíl mluveného slova stanovil žadatel
NONSTOP, s.r.o. rozmezím 3 - 17% z celkového vysílacího času, avšak takto navržený parametr
nedosahuje střední hodnoty na území pokrytém signálem předmětného technického prostředku (10%) a
Rada nepřidělila žádný bod. Podíl autorsky vyrobených pořadů bude dle vyjádření žadatele činit 50 100% na celkovém vysílacím čase. Vzhledem k faktu, že podíl autorsky vyrobených pořadů v
programech již na daném území zachytitelných nelze stanovit, přidělila Rada vítěznému žadateli jeden
bod. Zpravodajské a servisní informace budou dle projektu žadatele vysílány alespoň jednou v hodině v
čase mezi 7. až 18. hodinou v pracovních dnech a budou tak tvořit 1 - 8% obsahu vysílání. Střední
hodnotu tohoto parametru však nebylo možné na pokrytém území zjistit a žadateli byl přiznán jeden bod i
za naplnění tohoto dílčího kritéria.
V rámci dalšího kritéria, tedy lokalizace programu, bylo v první řadě hodnoceno dílčí kritérium nově
vyráběného programu. Program bude dle vyjádření žadatele nový, originální a nepřebíraný (ani částečně)
od jiného provozovatele. Orientace na region má být realizována především prostřednictvím
zpravodajství, kdy dojde ke kvalitativnímu i kvantitativnímu navýšení podílu zpráv a servisních informací z
regionu Dačicka. K orientaci na užší lokalitu žadatel uvedl, že zpravodajské a servisní informace
lokálního charakteru budou získávány spolupracovníky zaměřenými přímo na lokalitu Dačice. Rada tak
žadateli přidělila bod za každé dílčí kritérium, které se k lokalizaci programu vztahuje.
Porovnáním hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že žánry pop a rock jsou již na pokrytém území
přítomny v nabídce více než tří programů (Frekvence 1, Rádio Impuls, Evropa 2, Kiss Hády aj.). Hudební
formát (žánry rock a pop) navrhovaný žadatelem též není na daném území neobvyklý a v dílčím kritériu
hudebního formátu nebyly žadateli přiděleny žádné body.
Z hlediska cílové skupiny byl přidělen bod pouze u jednoho ze dvou dílčích kritérií. Na pokrytém území
je navrhovaná cílová skupina 20 - 45 let již dostatečně sanována stávající nabídkou programů, z nichž
některé jsou i obdobně formátově zaměřené, jako program žadatele a bod přidělen nebyl. Programová
nabídka žadatele je nicméně pro danou cílovou skupinu obvyklá a jednotlivé programové prvky ji celou
průřezově pokrývají. Programovou skladba Rádia Krokodýl je tvořená tak, aby odpovídala přirozenému
dennímu rytmu posluchačů v definované cílové skupině. Tomu odpovídá i umístění a výběr vhodných
programových prvků v průběhu celého vysílacího dne. Podrobné vysílací schéma žadatel popsal
v předloženém projektu.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel uvedl celou řadu autorských pořadů, které jsou
volené a realizované tak, aby jejich obsah a forma oslovovaly vybranou cílovou skupinu. Jedná se o
pořady „Zdravý Krokodýl" - pořad o zdravém životním stylu, „Krokodýl cestovatel" - rady a tipy na cestu
na dovolenou, „Zlatíčka Rádia Krokodýl" - děti z brněnských školek odpovídají na všetečné otázky,
„Rozhovory pana Víznera" - reagují na aktuální události v regionu i na události širšího dosahu. Dále
hudební pořady „Hity na Přání" - posluchači vybírají hity svého srdce a zdraví koho jenom chtějí,
„Devadesátky v 9", „Hit v jedné sekundě", „Rádio Krokodýl Top 50" - přehlídka 50 nejžádanějších hitů
posluchačů Rádia Krokodýl, „S Krokodýlem do pelíšku" - nočním posluchačům jsou hrány melodické hity,
„Víkend s" - každý díl pořadu je zaměřen na představení aktuální tvorby jednoho vybraného interpreta.
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Rádio Krokodýl také podporuje začínající umělce, a to přímo, uvedením jejich tvorby ve vysílání
zmíněných autorských pořadů, nebo nepřímo podporou kulturních akcí, na kterých začínající umělci
vystupují. Příkladem prvního typu podpory je například letošní uvedení brněnské skupiny Naslouchej
mandarinkám, nebo v minulosti představení začínajících umělců jako např. Jan Budař, Monika Bagárová,
Kristina, David Deyl, a další. Rádio Krokodýl podporuje festival Hudbou pro UNICEF a festival Muzikanti
dětem, kde začínající umělci vystupují. Takto deklarovanou podporu žadatel doložil prostřednictvím
korespondence se skupinami Sorrow Dačice a Stonožka.
Rádio Krokodýl také podporuje činnost kulturních institucí a kulturní akce samotné. Jedná se
kupříkladu o Národní divadlo v Brně, Moravské zemské muzeum, Moravská galerie v Brně, Divadlo Husa
na Provázku, Divadlo Bolka Polívky, Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů. Dlouhodobá je i
spolupráce žadatele s brněnským Turistickým a informačním centrem a nadací Partnerství, zabývající se
péčí o životní prostředí. Kromě vysílání informací o aktuálních programech nebo akcích realizuje žadatel
také rozhovory se zástupci těchto institucí. Rádio Krokodýl dlouhodobě podporuje festival Brněnský
Majáles, filmový festival Cinema Mundi, Febiofest, Mezipatra či Femina film. Podporu díky pořadu „Tipy
Rádia Krokodýl" získávají nejrůznější drobnější aktivity regionálního charakteru z oblasti kultury,
společenského života i sportu. Již šestým rokem Rádio Krokodýl podporuje pravidelné veřejné jízdy
městem Brnem na in line bruslích. Takto deklarovaná spolupráce byla doložena referenčními dopisy se
subiektv iako Národní divadlo v Brně Moravská aalerie v Brně Moravské zemské muzeum Divadlo
Husa na Provázku, Divadlo Bolka Polívky, studentská organizace StudenZone a Kulturní a vzdělávací
středisko U tří kohoutů. Dál& teiké s festivaly Hudbou pro UNICEF, Muzikanti dětem či Queer filmový
festival MEZIPATRA. Účastník také doložil referenční dopis od Městského muzea a galerie Dačice a
Městské knihovny Dačice.
Poslední hodnocené kritérium, tedy přínos žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních,
etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) Rada ohodnotila dvěma ze čtyř možných bodů a
shledala jej jako částečně splněné. Žadatel pouze obecně identifikuje menšiny jako národnostní, sociální
nebo zdravotně st ratifikované, přičemž zdravotně stratifi kované nelze považovat za menšinu ve smyslu
hodnoceného kritéria. Žadateli tak za naplnění dílčího kritéria nepřidělila žádný bod. Naopak plný počet
dvou bodů Rada přidělila za kritérium způsobu podpory. Rádio Krokodýl podporuje aktivity organizace
UNICEF, jednak ve vysílání, ale také pomocí vlastních akcí, například dražbou panenek UNICEF v rámci
soutěže volby královny krásy MISS BRNO nebo sbírkou u Vánočního stromu Rádia Krokodýl. Rádio
Krokodýl dlouhodobě podporuje ve svém vysílání aktivity občanského sdružení PRÁH, které se zabývá
problematikou lidí s duševním onemocněním v Brně a okolí. Rádio Krokodýl dlouhodobě podporuje ve
svém vvsílání filmovv festival MeziDatra kterv svvm zaměřením naoomáhá odstraňování zavedeních
stereotypů vnímání problematiky sexuálních menšin. S cílem zlepšit pozitivní obraz Romů a multietnické
vztahv ve SDOlečnosti Rádio Krokodvl oodooruie aktivitv sdružení IQ Roma Servis které se zabvvá
sociálně orávním ooradenstvím vzděláváním a volnočasovvmi aktivitami osob ohroženvch sociálním
wloučením oředevším romského Důvodu Rádio Krokodvl codoomie ve svém wsílání benefiční akce
nebo akce ve nmsnech Diakonie ČCE střediska Betlém která noskvtuie néři lidem s těžkvm tělesnvm a
mentálním n o E n í m S n n l u n r á r i s x ^
dopisů a předjednané^ spXpráce doložiL
'
'
y

Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti NONSTOP,
s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
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V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 30.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 4.11.2014, licenční podmínky), Dokument (text materiálu,
15.7.2014, zachytitelnost), Dokument (mapa, 3.11.2014, mapa Dačice)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další programové podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

NONSTOP, s.r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Krokodýl

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

hudební rozhlasová stanice s informačním servisem

II. Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 20 - 45 let

-

podíl mluveného slova 3 - 1 7 % z celkového vysílacího času

-

podíl zpravodajských a servisních informací: Minimálně 1x v hodině mezi 7. až 18.
hodinou v pracovních dnech. Zpravodajské a servisní informace tvoří 1 - 8% vysílaní.
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-

hudební formát - melodické skladby z oblasti popu a rocku

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 50 - 100%

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů D a č i c e 98,5 MHz / 250 W

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová skupina

Programové prvky

Místní info

Český rozhlas /ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál
celoplošná stanice

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

nejrůznéjší
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu
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Hudební formát

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Český rozhlas / ČRo Regionální stanice
Českého rozhlasu,
České Budějovice

vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha
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střední a starší
generace
posluchačů

střední proud, lidová
hudba (dechovka),
folk+country, hudba
60.-90. let s převahou
české tvorby

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o. / K I S S HÁDY

hudební regionální
stanice středního
proudu

16-29 lets
nejnovější hity
přesahem 39 let doplněné o klasické
hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o./ Radio Beat

hudební stanice
p. 35-55 let
s rockovou orientací

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

Zpravodajství, informační servis,
publicistika, nabídka práce, hudba a
zábava, literární pořady

dynamický program plný trendových
pořadu, např. ráno s Bořkem a Alenou,
dopravní zpravodajství, žhavé tipy,
vánoční strom, upíří rej, s Kissem na
cestách
Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Zaměření na region

Aktuální informace o
společenském a
kulturním dění

hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle
věku

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Zpravodajství, informační servis,
počasí a sport, publicistika, nabídka
práce, hudba a zábava, literární
pořady, soutěže, události regionu

Zaměření na
region, dopravní
informace a
regionální počasí

zpavodajství 6-9 hod 2 * , 9-17 hod.
1 * , ekonomika, kulturní a sportovní
informace, dopravní a meteorologické
informace, reportáže, vstupy, hosté ve
studiu, svátky, výročí, očekávané
události,

detailnější pohled
na jihočeský
region, prostor pro
jihočeské autory a
interprety

Zpravodajství - počasí, doprava,
služby, informace, kultura, sport,
zájmové oblasti, publicistika, mluvené
slovo 1 0 %

Regionální
zpravodajství z
oblastí Jihlava,
Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Žďár
nad Sázavou,
Třebíč

Programy přijímatelné dobře:
Český rozhlas /
ČRo Region Vysočina

MEDIA BOHEMIA
a. s . / Hitrádio
Faktor

FRANTIŠEK
VOSTÁL s . r. o. /
Hitrádio Vysočina
94,3 FM
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Regionální stanice
Českého rozhlasu,

široký výběr
hudebních žánrů,
prostor pro
regionální autory a
interprety
hudební stanice s p. 15-35 let se CHR formát regionálním
zaměřením na současná populární
středoškoláky hudba+hudba 90.
zpravodajstvím
let, mluvené slovo 9¬
12 %,česká a
slovenská hudba
neklesne pod 10 %
Hudební regionální p. 20-35 let s.
stanice
14-50 let

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Rádio
BLANÍK
VÝCHODNÍ
ČECHY

3695-15

Regionální
hudební stanice s
krátkým
zpravodajstvím a
blokem informací

p. 20-50 let

Hudba tvořena z 1/3 Zpravodajství - doprava, počasí
hity 60.-70. let, z 1/3 přehled tisku, publicistické rubriky,
hity 80. - 1 . půlky 90. zajímavosti, kultura, zájmové činnosti
let, 1/3 současných
hitů, podíl hudby 85¬
90 %, česká a
slovenská hudba 20
%

Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

Příloha č.3 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače DACICE MĚSTO 98,5 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (12 393 obyvatel)

Měřítko:

3695-16

i

10 km
i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Nový Jičín silo 91,6 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
JUKE BOX, spol. s r.o. / Radio Čas Rock
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
30.9.2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 8 3 0 / Fax; + t|20 27^ 810 8 8 5
+

www.rrtv.cz

JUKE BOX, spol. s r .o.
Karla Svobody
130/95
72527 Ostrava

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 2 3 3 / z a b
Č.j.: F O L / 3 8 0 9 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 18 - 2014 / poř.č.: 9

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 30. září 2014 toto

rozhodnutí:

Rada uděluje společností JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem K. Svobody 130, 725 27
Ostrava-Plesná, licencí k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Nový Jičín sílo 91,6 MHz / 100 W pro program Rádio Čas Rock na
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu programové podmínky, příloha č. 2 přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W a příloha č. 3
předpokládaný územní rozsah vysílače Nový Jičín silo 91,6 MHz / 1 0 0 W tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Nový Jičín silo 91,6 M H z / 1 0 0 W

souřadnice WGS: 18 0 0 2 8 / 4 9 36 01
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím.
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Odůvodnění:
Rada na svém 6. zasedání bod 31 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 8 4 : 1 8 00 28 / 49 36 01 se lhůtou pro doručení žádostí do 9. května 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu jeden účastník řízení, a to JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se
sídlem K. Svobody 130, 725 27 Ostrava-Plesná s programem Rádio Čas Rock.
Jediný účastník zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 S b „ o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 19. srpna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejího pozdějšího doplnění a údajů o účastníku
Rada dospěla k závěru, že účastník uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v
licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení licence
obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „Manuál"). Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel
zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující.
Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního
orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje
dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
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a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z Manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
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-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-
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počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

-

7)

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.).
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Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Čas Rock společnosti JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem K. Svobody
130, 725 27 Ostrava-Plesná, prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 1 0 0
W.
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada licenci udělila.
Účastník J U K E BOX, spol. s r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio Čas Rock,
jehož základní programová specifikace je: „Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím".
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla kzávěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Z možných devíti bodů získal žadatel sedm bodů.
Dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti statutárních orgánů provozovatele a
vedoucích pracovníků provozovatele ohodnotila Rada třemi body, neboť účastník provozuje rozhlasové
vysílání od roku 1998. Jednatel společnosti má dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním a otázce
zkušeností vedoucích pracovníků žadatel uvedl podrobný popis personálního zabezpečení vysílání.
Účastník uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání místních
informací. Na veřejném slyšení svá tvrzení doplnil o informaci, že mají navázány kontakty s různými
institucemi (obecní úřady, městské úřady, policie atd.). Svá tvrzení však nedoložil.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu účastníka dopodrobna uvedena a tyto skutečnosti
jsou stvrzeny potvrzeními o předjednané spolupráci. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno
nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, účastník prohlásil, že je připraven investovat část zisku ze svých
podnikatelských aktivit, zejména z provozování stanice Rádio Čas a digitálního multiplexu 7. Schopnost
financovat projekt Radia Čas Rock prokazují přiložené bankovní reference Radia Čas s.r.o. a Progress
Digital s.r.o., ve kterých je RNDr. Radim Parízek jednatelem. V rámci Radia Čas s.r.o. je také jediným
vlastníkem. V případě Progress Digital s.r.o. je vlastníkem majoritním, obchodní podíl 90%. Zbývajících
10%o vlastní Ing. Roman Jeřábek, dlouholetý spolupracovník a obchodní partner RNDr. Radima Pařízka.
Účastník nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a
zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti a bankovní referencí.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo zcela splněno. Účastník má právní formu společnosti s ručením omezením.
Společnost vlastní jediný společník - RNDr. Radim Parízek. Společnost je zcela transparentní.

3809-6

Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b . , přinos programové
skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání
na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že zmožných
dvanáct bodů získal účastník pět bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně
splněno. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova byl hodnocen nula body. Účastník uvedl 6 % mluveného slova v prime time, tzn.
v čase od 06:00 do 18:00 hodin. Podíl mluveného slova v d a n é lokalitě nepřesahuje střední hodnotu
mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi, která činí 10%.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl udělen jeden bod, protože střední hodnotu tohoto parametru
není možné na daném území zjistit a účastník řízení v projektu dosvědčil, že bude vysílat autorské
pořady.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl hodnocen jedním bodem. Zpravodajské rubriky budou
vysílány ve všední den 1x za hodinu v čase od 09:00 do 18:00 hodin, ráno mezi 06:00 až 09:00 hodinou,
každou půlhodinu. Jedna zpravodajská rubrika co do délky trvání má zhruba minutu a půl.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno jedním bodem. Účastník uvedl, že bude vysílat stávající
program Radia Čas Rock, s možností eventuálně přebíraného programu. Za toto dílčí kritérium účastníku
bod přidělen nebyl. Program Radia Čas Rock je založen na regionalitě a na pečlivém výběru témat, které
odrážejí především aktuální dění v regionu. Zvláště region severní Moravy a Slezska, resp. město Nový
Jičín a lidé zde žijící, jsou účastníku velmi dobře známi. Za toto dílčí kritérium byl žadateli udělen jeden
bod. Naopak, za orientaci na užší na lokalitu Rada nemohla bod přidělit, protože se ktéto problematice
žadatel nevyjádřil.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen nula body, jelikož žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry Manuálu. Hudební formát byl také hodnocen nula
body a to z toho důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního
formátu. Cílová skupina 30 až 50 let nenaplnila parametry Manuálu, jelikož v d a n é lokalitě je tato cílová
skupina dostatečně zastoupena. Proto bylo toto kritérium hodnoceno opět nula body.
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny jedním bodem. Nosným prvkem vysílání
jsou hudební témata, protože Rádio Čas Rock se v rámci hudebního formátu zaměřuje na rockovou
hudbu a návazné styly.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 S b . Rada dospěla kzávěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Zmožných 6
bodů získal žadatel 4 body. Vlastní autorské pořady, jsou dle účastníka, rozhlasové pořady a magazíny,
zprávy ze světa rocku, pořad Doktor Riff, Woodmanova garáž a řada dalších. Za toto dílčí kritérium byly
žadateli uděleny dva body.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region je specifikována jako pomoc při vydávání nových
alb nadějných talentů. Např. třinečtí Witch Hammer, ostravská kapela Salamandra, dívčí kapela Kapriola,
skupina Traktor atd. V rámci programu Radia Čas Rock je zmíněna programová rubrika „Bažanti jdou do
boje", v níž jsou prezentovány formou rozhovorů a ukázek tvorby začínající kapely. Svá tvrzení účastník
nedoložil do správního spisu, a proto mu Rada nemohla udělit plný počet bodů.
V rámci off air aktivit žadatel organizuje například akce Rock na grilu nebo Megakoncert pro všechny
bezva lidi. Podporu kulturních akcí žadatel opět nedoložil, za což mu Rada opět udělila jeden bod ze
dvou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných čtyř bodů získal účastník tři body zejména z důvodu, že na veřejném
slyšení uvedl, že plánuje podporovat menšinu polskou a také se nebrání podpoře Romů. Jako způsob
podpory k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice účastník uvedl aktuální zařazování
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informací o akcích z kulturního, sportovního a společenského života menšin, jsou-li v dosahu vysílání
pořádány. Dále účastník uvedl, že dalším z nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde je možné
reagovat na aktuální témata ze života menšinové populace. Žadatel nedoložil žádná potvrzení o
plánované spolupráci s organizacemi, které se rozvojem kultury menšin v České republice zabývají.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání,
transparentnosti vlastnických vztahů, přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby i přínosu žadatele
k zajištění rozvoje kultury menšin a rovněž dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících
kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
a dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná

V Praze dne: 30.9.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 4.11.2014, licenční podmínky), Dokument (text materiálu, 7.8.2014,
programy NJ), Dokument (mapa, 4.11.2014, mapa NJ)

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.11.10 15:33:39 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

J U K E BOX, spol. s r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Čas Rock

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova minimálně 6 % v čase od 06:00 do 18:00 hodin

-

zpravodajství ve všední den: ráno od 06:00 do 09:00 hodin každou půlhodinu, v čase od 09:00
do 18:00 hodin 1 x z a hodinu, v sobotu od 07:00 do 10:00 hodin
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-

převažujícím hudebním žánrem je rocková hudba a návazné styly od 60. let

-

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 až 50 let

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů N o v ý J i č í n 91,6 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

Programová skladba
vysílání
Zpravodajskopublicistická celoplošná
stanice

Cílová skupina

Hudební formát

posluchači,
preferující seriózní
informace

Převaha zpravodajství a Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
publicistiky
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí:
autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniku a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

C R o 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové
skupiny, z
nejruznějších koutu
země

Poměr hudby a
mluveného slova 50:50

Český r o z h l a s /

Kulturní stanice
(syntéza všech druhu
kultury a umění)

Nejruznější věkové
Klasická i jazzová
skupiny se zájmem o hudba, ale i přenosy
kulturu
z rockových klubu,
alternativní hudba

C R o 1 Radiožurnál

ČRo 3 Vltava

Český r o z h l a s /
ČRo 6
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Sest hodin komentářů,
analýz, diskusí a jiných
zajímavých pořadu.

Programové prvky

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství, dokument
coby výpověď o naší době, rubriky Host
do domu, Čas ke snění, Černobílá
mozaika, Radioautomat, Rádio na

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních
studií

Programové schéma je ve všední dny
steiné - ranní zpravodajská Mozaika info z kultury, recenze vážné hudby,
M a t i n é - s e t k á n í s osobností, odpolední
publicistika. Čaiovna - pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer
Opera - včetně přenosu

Romano Drom aneb
Cesty Romu - pořad
se zabývá osudy
Romu a jejich životní
kulturou

Celoplošná analyticko-publicistická
stanice, zaměřená nejen na
komentování politických událostí, ale
zejména na přibližování vzniku, vývoje a
života občanské společnosti České
republiky a evropských zemí, pořady
zaměřené na kulturu, ekonomiku,
historické události,

Zabývá se
problematikou
národnostních menšin.
Věnuje se tématům,
která jsou vámi i námi
diskutována.

C R o Ostrava

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od 5:00
do 20 04 hodin poté
ČRo 2

nejruznější věkové
skupiny

Frekvence 1, a. s . /

Všeobecné celoplošné
rádio zábavy a
informací

Zaměřeno na rodinu 60.-80. léta + novinky,
s cílovou skupinou
40 % česká hudba,
29 - 49 let
střední proud, rock,
dance, folk, country

FREKVENCE 1

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
dopravní zpravodajství), publicistické a
moravskoslezs
zábavní porady, přehled tisku,
ký kraj
kalendárium, pozvánky, ankety,
programy Koktejl, Křížem krážem,
Minibakaláři, Muzikanti, hrajte!

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a
informací, zpravodajství a servisní info
info o kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)

Kwadrans polských
aktualit

Služba
regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
H E L L A X , spol. s r. o . / Regionální hudebně
zpravodajská stanice
HELAX
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

MEDIA BOHEMIA a. s . Hudebně-zábavná
stanice s regionálními
/ Hitrádio Orion
informacemi

1 2 - 4 5 let

p. 15-40 let

hudba převážně
posledních 20 let, 10-40
% české a slovenské
produkce, žánry - rock,
dance music, rnb, soul,
funky, nevyhýbají se
okrajovým stylům: vážná
h u d b a - t v r d ý rock

Mluvené slovo 1 0 - 4 0 %, zpravodajství
minimálně 3x denně, minimálně 3«
týdně regionální pořad (dopravní
informace, počasí) - periodicky se
opakující aktualizované bloky, zábavné
vstupy moderátoru, soutěže, písničky na
přání, rozhovory, pozvánky, hitparády,
kontaktní rubriky, informace ze
společnosti

Klasické hity, hitparády,
podíl hudby 90 %

Podíl mluveného slova denní průměr 9¬
12 %
Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 h o d 2 x , 9-17 hod. 1 *

Původní
regionální
publicistika
Dopravní
servis, kulturní
tipy,
zpravodajství
z regionu,

Informace ze
Regionální informace subregionu
síť redaktoru v
(okresy severní subregionech
Moravy a
Slezska),

Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda
RÁDIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o. / K i s s Morava
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Hudebně rozhlasová
stanice s vyváženým
podílem informací

p. 18-35 let

Hudba středního
proudu, součástí
speciálních hudebních
pořadu jsou hitparády a
písničky na přání

Podíl mluveného slova 10 %
Zpravodajství od 6.00 - 18.00 hodin
(sport, počasí, doprava), důraz na
region, kulturní a společenské
informace, hitparády, písničky na přání,
kvizy a znalostní soutěže

Zpravodajství
zaměřené na
region,
orientace na
region
obsahem
mluveného

Eleanes s. r. o. /
RÁDIO BLANÍK
VALAŠSKO

Hudebně-zábavné rádio Pro mladé lidi věkem Folklórní regionální
s informačním
i duchem na
hudba 3-7 %, při
servisem
Valašsku
propojení folklóru
s regionalitou 9-15 %;
zahraniční hity
kombinované s hudbou
z oblasti českých tradic
a moravské lidové

zpravodajství v pracovní dny v
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v
sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 10:00 a v neděli a ve státní svátek
pravidelně 1 x za hodinu v čase
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5-

Regionální
informační
servis,
regionální
ankety

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RÁDIO ČAS-FM

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,

Stručný
zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

LONDA, spol. s r. o. / Celoplošné
zpravodajské a
RÁDIO IMPULS

p. 30-45 let, s. 25 50

Maximální zaměření na
českou hudební
produkci - 65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00 -20.00 - 2 * v hodině
+ servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace
z regionu
v pravidelných
časech a
přesné formě,
spolupráce
s radnicemi
velkých měst

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pro všechny
z pokrytých
věkové skupiny, je kulturním,
regionu
informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným médiem.

Podíl folklórní hudby

Náboženské porady

Klasická a duchovní

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová

- Podíl mluveného slova neklesne pod
35%

informační rádio,
v hudební složce
vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

Programy přijímatelené dobře
Rádio Proglas, s. r. o. Rodinné rádio
/RÁDIO PROGLAS

hudba 42,9 %

- Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7

%
slovesných pořadu
- Podíl pořadu pro děti a mládež
neklesne pod 6%
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Duchovní porady

E V R O P A 2, spol. s r.
o. / Rádio Evropa 2 Morava

Hudební rádio

Speciální programový
RADIO UNITED
B R O A D C A S T I N G s . r. formát mladí - dospělí
o. / Country MORAVA s rockovým feelingem
SEVER

Český r o z h l a s / C R o
Olomouc
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Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od 5.00
do 22.00 hodin

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od
Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a
1995-současnost
živé telefonování), Factory Bootleg
CHR+hotACMonopol (taneční hudba), Hitparáda
zaměřeno na cílovou
Evropy 2
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

Kulturněinformačnl
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky
na DVD a
Filmové
premiéry,
lokální okna pro
místní
(regionální)
rozhlasové
stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

p. 25-35 let

70. léta-současnost,
hudba tvoří 90 %
programu, pop, rock,
česká tvorba 35 %

Ranní show, informační pořady (finance,
práce, právo, politika), publicistické
porady, společenské a kulturní rubriky,
otevřená telefonní linka na diskusní
témata), zajímavosti, zábava, hudba,
pořady pro zahrádkáře, sjednocování
Evropy...

Lokální
zpravodajství,
informace o
slezském
euroregionu,
lokální a
regionální
informace

Porady pro polskou a
slovenskou menšinu
v rámci slezského
euroregionu

Podíl mluveného slova 7,5 %

Kontaktní
pořady s
posluchači

Zpravodajství, informační servis,
publicistika, nabídka práce, hudba a
zábava

Kvalitní
zpravodajství z
regionu

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

Příloha č. 2 k dopisu čj. C T Í M 5 868/2012-613 ze dne 13. 2. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače NOVY JICIN SILO_91,6 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (34 826 obyvatel)

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Pardubice I 88,0 MHz / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
JOE M e d i a s.r.o. / Rádio Sázava
Počet žadatelů
2
Další žadatelé a jejich programy
AKJO. M e d i a s.r.o. / Rock Radio Gold
Datum udělení licence
2 1 . 10. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + i|2o 27^ 810 885
+

www.rrtv.cz

JOE Media

s.r.o.

Branišovská 187/16
14300 Praha

AKJO.

Media

s.r.o.

U Tří Ivů 256/5
37001 České Budějovice

S p . zn./ldent.: 2014/45/zab
Č.j.: F O L / 3 9 6 5 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 19 - 2 0 1 4 / poř.č.: 16

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 2 1 . října 2014 toto

ROZHODNUTÍ:
I.
Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, podle
§ 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice 88,0 MHz / 1 0 0 W pro program Rádio Sázava na
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádost druhého žadatele zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Pardubice 88,0 MHz / 1 0 0 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Pardubice 88,0 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Pardubice 88,0 MHz / 1 0 0 W

souřadnice W G S 8 4 : 1 5 48 34 / 50 02 27
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudebně zábavné vysílání se zaměřením na region, s informačním servisem, s hudebním formátem
Rock, Oldies, Folk & Country s přesahy do ostatních žánrů.
II.

Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Gold
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Pardubice 88,0 MHz / 1 0 0
W, společnosti AKJO. Media s.r.o., IČ: 28114621, se sídlem U Tří Ivů 5, České Budějovice, PSČ 370 0 1 .
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Odůvodnění:
Rada na svém 8. zasedání bod 13 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice 88,0 MHz / 1 0 0 w , souřadnice
WGS 84:15 48 34 / 50 02 27 se lhůtou pro doručení žádostí do 23. května 2014.
Do licenčního řízení se přihlásili tito účastníci: společnost JOE Media s.r.o. s programem Rádio Sázava a
společnost AKJO. Media s.r.o. s programem Rock Rádio Gold.
Výše uvedení účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku
správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 19. srpna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)
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-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát

-

7)

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném
zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 23. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta
k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté pod klady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu obou žádostí o
udělení licence, Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Pardubice 88,0 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8
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let, nejdéle však do 10. října 2025, od právní moci tohoto rozhodnutí programu Rádio Sázava účastníka
řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - J O E Media s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, v porovnání se žádostí druhého účastníka řízení, vyplynuly následující důvody, pro které Rada
udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení J O E Media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio Sázava se
základní programovou specifikací: "Hudebně zábavné vysílání se zaměřením na region, s informačním
servisem, s hudebním formátem Rock, Oldies, Folk & Country s přesahy do ostatních žánrů."
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo zcela splněno.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, žadatel uvedl, že v případě úspěšnosti jeho žádosti bude vysílání
programu Rádio Sázava na kmitočtu Pardubice 88,0 MHz / 100 W zpočátku financováno z celkového
rozpočtu provozovatele, následně pak z prostředků získaných formou prodeje lokální reklamy. Za dílčí
kritérium způsobu financování vysílání byl žadateli přidělen jeden bod. Finanční spolehlivost žadatele i
vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem. Svou finanční stabilitu žadatel doložil
bankovní referencí a výpisem bezdlužnosti. Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli bylo
vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Finanční stabilita vlastníků žadatele byla
rovněž doložena, a to bankovními referencemi. Vůči společníkům nebylo vedeno žádné řízení z důvodů
neplnění finančních závazků. S ohledem na reálné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení a
skutečnost, že je subjektem s dlouhodobě úspěšnými ekonomickými výsledky, které zaručují finanční a
ekonomickou stabilitu žadatele, dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v této
oblasti isou věrohodné Účastník řízení má tedv dostatek zdroiů na financování zaháiení vvsílání z nového
vysílače a je tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, "přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném

Ve všech dílčích kritériích vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení hodnocen jedním
bodem. Účastník řízení, společnost JOE Media s.r.o., byla založena v roce 2000, čili má mnohaleté
zkušenosti v oblasti rozhlasového podnikání. Účastník aktivně podniká v oblasti produkce rozhlasových
pořadů, reklamy, provozování rádia a poradenské činnosti v oblasti médií. Už nyní je provozovatelem
rozhlasové stanice Rádio Sázava na kmitočtech 89,3 MHz a 90,6 MHz. Za dílčí kritérium zkušenosti
žadatele s rozhlasovým vysíláním byl žadateli přidělen jeden bod. Jednatelem společnosti je Ing. Miroslav
Pýcha, který je zároveň jediným společníkem žadatele. Pan Pýcha má zkušenosti s vedením společnosti
JOE Media s.r.o. od jejího založení v roce 2000, za což byl žadateli opět přidělen jeden bod. Ohledně
zkušenosti vedoucích pracovníků žadatel uvedl, že studio v Pardubicích bude provozovat pan Petr Seidl.
Pan Seidl pracuje v různých rádiích již od roku 1995 a má s rozhlasovým vysíláním značné zkušenosti.
Co si týče dílčího kritéria organizačního řešení získávání místních informací, žadatel uvedl, že v
Pardubicích má uzavřené s m l o u w s místními oraanizacemi což také doložil do SDrávního soisu
Žadatel rovněž disoonuie kontaktv které mu v ořmadě udělení licence budou obstarávat iednak
místní informace a také lokální reklamu. Za toto dílčí kritérium Rada opět udělila jeden bod.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového souboru
technických parametrů. Žadatele má k dispozici většinu technických prostředků nutných k vysílání, za což
mu byl přidělen jeden bod. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli
žádný bod.
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Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti
žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . Žadatel má právní formu
společnosti s ručením omezeným. Společníky žadatele jsou pan Ing. Miroslav Pýcha a společnost
dada media s.r.o. Jediným společníkem společnosti dada media s.r.o. je opět Ing. Miroslav Pýcha.
Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. osobách majících v konečném důsledku vliv
na její řízení (pan Ing. Miroslav Pýcha), mohla mu Rada udělit jeden bod za základní dílčí kritérium
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky. Pokud jde o základní dílčí kritérium předpokladů
pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna, Rada přidělila bod také za toto dílčí
kritérium. Ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele nemůže dojít mimo kontrolu Rady a mimo
české veřejnoprávní databáze. Tato změna by se projevila např. v českém obchodním rejstříku.
Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat za zcela splněné.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabidky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 S b . , toto základní kritérium Rada ohodnotila šesti body a má za to, že jej žadatel splňuje
částečně. Při hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové
skladby žadatele o licenci:
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného
slova byl žadatelem stanoven na minimálně 4%. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu
vysílání však nedosahuje střední hodnoty podílu mluveného slova, která činí na daném území 10%.
Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod. Podíl autorsky vyrobených pořadů stanovil žadatel na 100%
z mluveného slova. Všechny pořady vysílané žadatelem jsou vlastní autorské pořady. Střední hodnotu
podílu autorsky vyrobených pořadů nebylo možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník
řízení ohodnocen jedním bodem. K podílu zpravodajství a servisních informací pak žadatel uvedl, že
celkově se bude jednat o 20-30% celkového objemu mluveného slova. Střední hodnotu podílu
zpravodajských a servisních informací nebylo opět možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl
účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Dvěma body Rada ohodnotila lokalizaci programu Rádio Sázava. Žadatel plánuje nabízet program,
který bude připravován a vyráběn výhradně pracovníky společnosti. V tomto ohledu tedy půjde o
kompletně originální program, za což byl žadateli přidělen jeden bod. U dílčího kritéria orientace na
region žadatel uvedl, že program bude maximálně lokalizován na region Pardubic s tím, že počítá
s rozšířením zpravodajství a jiných rubrik o tuto lokalitu (například dopravní a kulturní servis, zajímavosti
z regionu). V regionu Pardubic budou vyráběny některé nové hudební pořady. Dílčí kritérium orientace
na užší lokalitu nebylo v projektu specifikováno, a proto žadateli nemohl být za toto dílčí kritérium bod
udělen.
Hudební formát Rádia Sázava sestává především ze žánrů country-rock, rock, oldies, ale také ethno a
world music. Podobný hudební formát vysílají na území pokrytém signálem vysílače již víc než 4
programy (Rádio Blaník Východní Čechy, Country rádio, Country Východ, Frekvence 1 a Rádio Impuls).
Žánrová nabídka žadatele je na pokrytém území obvyklá a rovněž, tato nabídka nesplňuje podmínky
Manuálu. Za kritérium hudebního formátu tedy žadateli nebyl přidělen žádný bod.
V dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen dvěma body ze dvou možných, přičemž
cílová skupina z hlediska věku je vymezena primárně na posluchače ve věku 35-55 plus. Tato věková
skupina není na území Pardubic pokryta stávajícími provozovateli, a to zejména věková skupina 50 plus.
Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky
s touto cílovou skupinou korespondují a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu.
Základní dílčí kritérium přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , Rada hodnotila šesti body ze šesti možných.
Žadatel vytváří originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady. Za původní tvorbu
lze považovat například tyto pořady „Hvězdy regionu" (hudební pořad, určený pro kapely, které se chtějí
zviditelnit), „Skutečná liga na FM" (pořad Michaela Viktoříka z J.A.R., kterým seznamuje širokou
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posluchačskou obec s unikátní mezinárodní soutěží amatérských kapel) a „Mezi nebem a zemí" (pořad,
který se zabývá různými tajemnými věcmi, mystikou, bude ale také o zdraví a zdravém způsobu života).
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rádio Sázava bude probíhat
přímo ve vysílání Rádia Sázava (pořady „Hvězdy regionu", „Skutečná Liga") nebo prostřednictvím
hudebních akcí (koncertů) v regionu. Svá tvrzení o podpoře začínajících umělců žadatel doložil do spisu
(čtyři dopisy o předjednané spolupráci).
Za podporu kulturních akcí byly žadateli přiděleny opět dva body. Žadatel dává ve svém vysílání
pravidelný prostor pro propagaci kulturních akcí, kulturní a společenské akce také spolupořádá.
Podpora kulturních akcí byla žadatelem doložena do spisu, a to dopisem od hudebního klubu Ponorka
a dopisem od pořadatelů romského festivalu Khamoro, případně dopisem od Magistrátu města Pardubic.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přinosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že
toto základní kritérium bylo splněno. Žadatel ve svém projektu zmiňuje slovenskou a romskou menšinu.
Rada vzala v potaz skutečnost, že žadatel reaguje na tuto problematiku přímo v programových prvcích,
které jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke komunikaci s menšinami.
Například pořad „Ethno Music Speciál" se hodlá do budoucna dále diverzifikovat tak, aby posluchači z
jednotlivých menšin nalezli v tomto pořadu nejen informace, ale také zajímavé kulturní zážitky. Žadatel
doložil do správního spisu potvrzení o spolupráci s organizacemi zabývajícími se národnostními
menšinami, a to například potvrzení OZ Slovo 21 (romská menšina), Aréna o.s. (romská kultura),
Arentura Image (slovenská kultura, hudba) a Občanské sdružení european people (romské a jiné
menšiny).
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence ve vyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti JOE Media s.r.o. Rada považuje žádost tohoto účastníka řízení za
vyváženou a nabídnutý projekt programu Rádio Sázava za vhodnější ve vztahu k pokrytému území. Rada
provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí
Rady v žádosti vítězného účastníka řízení se žádostí druhého účastníka.
Popis správní úvahy Rady
v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné
skutečnosti
významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než druhý uchazeč, je pro přehlednost uveden vždy
v příslušné části v následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají ve vyšší míře a kvalitě naplnění
zákonných kritérií. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. byl vítězný
účastník hodnocen stejným počtem bodů jako druhý účastník a podmínku připravenosti k zajištění
vysílání žadatel zcela splňuje. Transparentnost vlastnických vztahů podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. byla vítězným účastníkem zcela splněna. Toto kritérium další účastník řízení splnil jenom
částečně. Kritérium transparentnosti vlastnických vztahu bylo jedním z důvodu, proč byla licence udělena
právě společnosti JOE Media s.r.o. Ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
byl žadatel vyhodnocen jako částečně splňující, stejně jako druhý účastník, ale s vyšším počtem bodů,
což bylo druhým důvodem k udělení Unce vítěznému žadateli. Co se týče naplnění zákonného kritéria
uvedeného v ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., oba účastníci řízení byli
ohodnocen maximálním oočtem bodů Žadatel toto kritérium zcela solňuie steině iako druhv účastník
Jako splněné bylo hodnoceno také kritérium ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 písm. g) zákona
č 231/2001 Sb Další účastník toto kritérium také splňuje

Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila
žádost účastníka řízení A K J O . Media s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
programu Rock Rádio Gold se základní programovou specifikací „Hudební stanice s regionálním
zpravodajstvím".
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Nejprve Rada hodnotila e k o n o m i c k o u , organizační a t e c h n i c k o u připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla kzávěru, že toto
základní kritérium bylo zcela splněno.
Pokud jde o e k o n o m i c k o u připravenost, žadatel je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými
výsledky, které jsou založeny na příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které
pro provozovatele zajišťuje na základě dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES
a.s. Tato činnost je zisková a umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních
zdrojů umožňuje bezproblémový chod všech provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou
přímým zdrojem financování dodatečných nákladů, které vzniknou v případě získání nového kmitočtu,
který je předmětem tohoto licenčního řízení. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu,
správě sociálního zabezpečení ani zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení žadatel doložil bankovními
referencemi. Doloženy byly také bankovní reference vlastníka žadatele.
Dále Rada hodnotila organizační připravenost žadatele k vysílání. Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí
kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním. Žadatel má dlouholeté zkušenosti s provozováním
rozhlasového vysílání, tvorbou originálního programového schématu a také řízením obchodního týmu.
Jednatelem společnosti AKJO.Media s.r.o. je pan David Krzok, který v ekonomických a manažerských
funkcích působí od roku 1994. V médiích působí od roku 2001 (výkonný ředitel a prokurista ve
vydavatelství Inzert Expres). Od roku 2007 působí ve společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
jako regionální ředitel. Důležitou pozici v managementu Rock Radia Gold zastává také pan PetrSznapka,
současný programový ředitel Rock Radia Gold. Pan Petr Sznapka má bohaté a dlouholeté zkušenosti v
oblasti rozhlasových stanic médií a tvorbv Droaramu. Jednatel srjolečnosti iakožto i vedoucí pracovníci
mají tedy dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním. Žadatel v žádosti o licenci uvedl rovněž
konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání místních informací a svá tvrzení doložil do
soisu Soolečnosti AKJO Media s r o má bohaté zkušenosti se získáváním a z D r a c o v á n í m reaionálních
informací oro ootřebv zoravodaiství rozhlasové stanice Jednou z oriorit Rock Radia Gold ie také velmi
úzké oroooiení se životv oosluchačů steině iako bezorostřední kontakt s orostředím ve kterém žiií Za
toto d í l č í kritérium byl ž a d S
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Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena, za což byl
žadateli udělen jeden bod. Vysílací technologie bude dle žadatele umístěna na střeše panelového domu.
Do výtahové šachty bude zakotven stožár o výšce 5m, na který bude umístěna vysílací anténa - Dipól.
Anténa bude natočena dle přiděleného vyzařovacího diagramu. Zisk antény jsou 2 dB. Předpokládané
ztráty ve svodu jsou 2 dB. Zisk celého systému je tedy O dB. Pro dosažení ERP 100 W bude mít vysílač
výkon 100 W. Žadatel je schopen celou stavbu realizovat vlastními silami. Dílčí kritérium synchronního
vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi
od Českého telekomunikačního úřadu.

Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost v l a s t n i c k ý c h vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 p í s m . b) zákona č. 231/2001 S b . Rada dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno jenom částečně.
Žadatel AKJO. Media s.r.o. má právní formu společnosti s ručením omezením, její jediným společníkem
je MEDIA BOHEMIA a.s. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská
republika. Společnost nemá identifikační číslo, jelikož se ve státě původu této společnosti právnickým
osobám identifikační číslo nepřiděluje. K bližší identifikaci společnosti proto slouží pouze registrační č. HE
179116.
Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost
PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola, Road Town, Tropič Isle Building, PSČ 3423,
Britské Panenské ostrovy, identif. č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25% akcií, Jan
Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti.
Údaie isou doloženv výDisv z obchodních reistříků Pokud ide o dílčí kritérium znalosti koncových
vlas níků v době podání Žádosti o licenci přiklonila se Rada k hodnocení iedním bodem neboť přece ien
lze z podkladů doložených žadatelem ziistit osobv které maií patrně významný podíl na kontrolující
společnosti Pokud však jde o druhé dílčí kritérium - předpoklady pro transparentnost převodů podílů v
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žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a tedy nepovažovat jej za splněné, neboť ke změnám
v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Změny ve vlastnické struktuře
žadatele nelze sledovat z veřejně dostupných zdrojů.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b . , přínos programové
skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání
na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno jako částečně splněno,
když žadatel obdržel pět bodů z dvanácti.
Rada nejprve hodnotila rozsah a obsah mluveného slova vysílaného programem žadatele. Podíl
mluveného slova v denním průměru činí u žadatele 7 až 10% oproti hudebnímu programu. Takto
navržený parametr však nedosahuje střední hodnoty na již pokrytém území (10%), neboť při stanovení
parametru procentuálním rozmezím Rada bere v úvahu hodnotu nejnižší (7%). Podíl autorsky
vyrobených pořadů činí u žadatele 100%. Protože střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů
nelze z dostupných údajů na již pokrytém území zjistit, Rada udělila žadateli jeden bod. Střední hodnotu
podílu zpravodajských a servisních informací nebylo možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl
účastník řízení za toto dílčí kritérium také ohodnocen jedním bodem. Žadatel stanovil rozsah vysílání
zpravodajství a servisních informací následujícím způsobem: Ve všední dny každou hodinu od 06:00 do
17:00 hodin. Hlavní zpravodajství je zařazováno vždy v celou hodinu. Víkendové zpravodajské relace
budou zařazovány v době od 08:00 do 17i00 hodin. Podíl zprsvodsjství s servisních informací oproti
hudebnímu programu by se měl pohybovat v rozmezí 2- 4%.
Za lokalizaci programu žadatele Rada udělila dva body ze tří možných. Program Rock Rádio Gold není
přebíraný od žádného jiného provozovatele rozhlasového vysílání. Je zcela původní a nově poskládaný,
tedy originální, za což byl žadateli udělen jeden bod. V případě úspěšnosti žádosti o licenci bude program
Rock Rádio Gold lokalizován prostřednictvím regionálního zpravodajského a publicistického servisu. Jeho
ústřední doménou budou pozvánky a podpora regionálních společenských, kulturních a sportovních akcí.
Za orientaci na region byl tedy žadateli přidělen jeden bod. K orientaci na užší lokalitu se žadatel
nevyjádřil, a proto mu bod udělen být nemohl.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Hudební formát programu
Rock Rádio Gold bude tvořen nejen mainstreamovou rockovou hudbou (tedy neúspěšnějšími skladbami
vzešlými z testování), ale zaměřuje se v rámci vlastní tvorby také na minoritní žánry. Vzhledem ke
skutečnosti, že na již pokrytém území lze naladit alespoň tři programy, jejichž hudební formát je možné
označit jako částečně podobný formátu žadatele (Fajn Rádio Life, Frekvence 1, Rádio Beat, Rádio Blaník
Východní Čechy a Rádio Impuls) a dále ke skutečnosti, že žánrová nabídka žadatele není na pokrytém
území neobvyklá a nesplňuje požadavky Manuálu, rozhodla Rada o nulovém bodovém přídělu.
V kritériu cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen jedním bodem ze dvou možných. Žadatelem
navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 20 - 40 let nenaplnila parametry Manuálu, jelikož v d a n é
lokalitě je tato cílová skupina dostatečně zastoupena. Na definovanou cílovou skupinu mají dle názoru
žadatele vliv takové prvky jako je hudba. Snaží se tak vybírat hudbu, která je v cílové skupině oblíbená.
Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky
s touto cílovou skupinou korespondují a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 S b . Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Z možných šest
bodů získal žadatel plný počet.
Žadatel vytváří speciální autorské pořady, mimo jiné například pořad „Rockové referendum", kde si
posluchači mohou zvolit formou internetového referenda interpreta, jemuž bude věnován celý večer a
pořad „Legendy Rocku", který tvoří živé nahrávky, záznamy koncertů a celá alba známých i méně
známých interpretů.
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Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rock Radia Gold je v projektu zcela
objasněna a tvrzení žadatele doložena potvrzeními o spolupráci, jež jsou založeny ve správním spise.
Žadatel má rozsáhlé a mnohaleté zkušenosti s podporou českých, regionálních a začínajících interpretů.
Rock Rádio Gold umožňuje novým a začínajícím interpretům, aby se objevili v běžném vysílání. Tato
podpora má celou řadu forem. Je důležité vyzdvihnout rubriku „Rockový Vokno" a speciální hudební
pořady. Za zmínku pak rovněž stojí například pořady „Známka Punku" a „Devátá s Princem", kde se její
tvůrci zabývají nejen hudební tvorbou lokálních seskupení, ale také natáčejí rozhovory s jednotlivými
interprety a zajímavými osobnostmi světové, české, či regionální scény, přičemž žádná z těchto úrovní
není upřednostňována na úkor ostatních. Podpora lokálních interpretů ve formě poskytnutí mediálního
prostoru v programu Rock Radia Gold je pak samozřejmostí.
Cílem žadatele je podporovat téměř všechny kulturní akce v regionu, na kterých je pravděpodobnost
setkání s cílovou skupinou. Podle zkušeností z ostatních regionů, kde již působí Rock Rádio Gold, je
žadatel schopen velmi efektivně spolupracovat s pořadateli koncertů, kulturních a sportovních událostí a
poskytnout jim dostatečnou podporu - zejména ve formě rozhlasové propagace z pozice mediálního
partnera (rozhlasové spoty, pozvánky, rozhovory). V rámci vysílání pro Pardubice a okolí by se regionální
rubriky zaměřovaly na programy místních hudebních klubů (Ponorka, Žlutý pes, Doli klub, Dům kultury
Dukla), kin (Kino Dukla), divadel (Východočeské divadlo Pardubice) a muzeí. Žadatel také podpoří
klíčové regionální akce. Žadatel podporu kulturních akcí v regionu Pardubic doložil do spisu, a proto mu
byly za toto dílčí kritérium uděleny dva body ze dvou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přinosu k zajištěni rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno.
Žadatel uvedl, že také na Pardubicku jsou zastoupeny organizace národnostních menšin (vietnamská,
slovenská či romská), s nimiž by rád navázal spolupráci. Žadatel v rámci svého budoucího působení v
regionu podpoří menšiny, například formou informačního servisu s názvem „Co se děje". Žadatel také
dokáže pomoci pořadatelům akcí pro menšiny, a to zejména v oblasti lidských zdrojů. Rádio může
poskytnout moderátory stanice, hostesky a promotým. Provozovatel má zájem přispět k eliminaci
xenofobie ve společnosti, uvědomuje si totiž současné problémy s rasovou a etnickou nesnášenlivostí.
Rock Rádio Gold bude proto nenásilnou formou nabádat posluchače k toleranci a v rámci mediálního
partnerství bude podporovat akce, které se zaměřují právě na společenské minority. Žadatel plánovanou
podporu ve svém projektu podrobně popsal a předjednanou spolupráci také doložil do spisu. Rada tedy
za toto kritérium udělila žadateli čtyři body ze čtyř.
Rada v hodnocení projektu žadatele AKJO. Media s.r.o. jako splněnou hodnotila skutečnost
významnou
pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Důvody, pro něž
projektu programu Rock Rádio Gold licence k provozování vysílání udělena nebyla, byly skutečnosti
významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.,
kde žádost o udělení licence k provozování programu Rock Rádio Gold naplnila tyto zákonné skutečnosti
v menší míře než vítězný projekt, a to z výše popsaných důvodů (získala menší počet bodů). V kritériích
dle § 17 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb. pak žadatel obdržel stejný počet bodů jako vítězný
žadatel.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro
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rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených dílčích kritérií, a porovnat mezi sebou
navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo kradnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádosti
o licenci druhého účastníka tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 21.10.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (text materiálu, 18.11.2014, licenční podmínky), Dokument (text materiálu,
6.8.2014, přehled stanic), Dokument (mapa, 18.11.2014, mapa Pardubice)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další programové podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

J O E Media s.r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Sázava

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudebně zábavné vysílání se zaměřením na region, s informačním servisem, s hudebním formátem
Rock, Oldies, Folk & Country s přesahy do ostatních žánrů.

II. Další programové podmínky

-

primární cílová skupina je 35 - 55 let s přesahem do vyšších věkových skupin

-

podíl mluveného slova je minimálně 4 %

-

podíl zpravodajských

a servisních

informací činí 20 -

30%

z celkového

objemu

mluveného slova
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-

hudební formát je směsicí žánrů country-rock, rock, oldies, ale také ethno a world music

-

podíl autorsky vyrobených pořadů činí 100%

Programy zachytitelné v Pardubicích 88,0 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

C R o 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Český rozhlas / C R o 6

Sest hodin
komentářů, analýz,
diskusí a jiných
zajímavých pořadu.

Programy zachytitelné
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Místní info

Menšiny

velmi dobře:
Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Celoplošná analyticko-publicistická
stanice, zaměřená nejen na
komentování politických událostí, ale
zejména na přibližování vzniku, vývoje a
života občanské společnosti České
republiky a evropských zemí, pořady
zaměřené na kulturu, ekonomiku,
historické události,

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou
Zabývá se
problematikou
národnostních
menšin. Věnuje
se tématům,
která jsou vámi i
námi
diskutována.

Český rozhlas / C R o Hradec Králové

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5 00 do 20 00 hodin
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

široký výběr hudebních žánru, Zpravodajství, informační servis, počasí a
prostor pro regionální autory a sport, publicistika, diskuze, hudba a zábava,
interprety
soutěže, události regionu

Zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

Český rozhlas / C R o Pardubice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

široký výběr hudebních žánru, Zpravodajství, informační servis, počasí a
prostor pro regionální autory a sport, publicistika, diskuze, hosté, hudba a
interprety
zábava, soutěže, události regionu

Zaměření na region
a regionální
informace

B B C Radiocom (Praha) s . r. o. / B B C
World Service

Zpravodajskopublicistická stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (8.00-11.00 a 13.00¬
16.00) a anglickém (0.00-8.00, 11.00-13.00
a 16.00-24.00) jazyce, jazykové kurzy
angličtiny

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G S , r. hudební rádio
25-50 let s
hity od 70. let do současnosti
rodinného typu,
přesahy
o. / Country VÝCHOD
kontaktní pořady,
zejména dolu
komerce,
zpravodajství se
zaměřením na region

Zpravodajství včetně sportu, informační
aktuální informace z
regionu
servis, dopravní zpravodajství, publicistika,
moderace zábavy; podíl mluveného slova 7¬
10 % mimo reklamu v prime time, podíl
regionálních informací 25 % z mluveného
slova

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G S , r. Hudební stanice ve
formátu country, folk
o. / C O U N T R Y RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové porady
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p. 25^19 let
s. 20-55 let

60. l é t a - R ' n ' R , country a
folk, bluegrass, gospel,
americký protestsong,
trampská hudba, mluvené
slovo max. 8 %

O Roma vakeren
- romské vysílání

Pořady
věnované
menšinám

MEDIA BOHEMIA a. s . / Fajn rádio

Hudební rádio se
p. 12-35 let
zaměřením na region
a současnou hudbu

Soft rock, pop, módní trendy,
mluvené slovo cca 1 5 %

Česká a zahraniční produkce (10:90),
zpravodajství, informace a servis (Burza
práce, spotřebitelská aktualita), zábava,
malá publicistika (soutěže, hitparáda,
besedy), navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

MEDIA BOHEMIA a. s . / Fajn Rádio
Life

Hudební rozhlasová
stanice. Mluvené
slovo s orientací na
regionální témata a
zábavu. Regionálně
orientované
zpravodajství a
servisní informace

15-29 let

hity 70.-90. let s vysokým
procentem české hudby

zpravodajství se zaměřením na region,
aktuální krátké reportáže, informační servis

zpravodajství se
zaměřením na
region

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio
Magie

nezávislá rozhlasová p. 2 0 ^ 5 let
stanice rodinného
typu

RÁDIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. nezávislá komerční
hudebně informační
o. / K i s s Delta
stanice
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p. 18-45 let

zejména populární
hudba+nékteré menšinové
žánry (country, folk, oldies,
nezávislá scéna)

Zpravodajství (svět, domov, region, sport,
doprava a počasí), publicistika, kultura,
hudební a specializované pořady: podíl
mluveného slova 9-12 %, podíl zpravodajství
15 % mluveného slova

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov
nad Kněžnou,
Trutnova Hradec
Králové)

H o t A C - h u d b a od 90 let po
současnost, 1 0 % domácí
produkce

Zpravodajství, doprava, počasí, kurzovní
lístek, soutěže, kulturní a společenské
události, filmový magazín, burza práce,
písničky na přání, 10 % mluvené slovo

informace z regionu,
regionální kultura a
sport

B R O A D C A S T MEDIA s . r. o. / Radio
Beat - Ru/138/01

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio
BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY

Regionální hudební
stanice s krátkým
zpravodajstvím a
blokem informací

p. 20-50 let

Hudba tvořena z 1/3 hity 60.¬ Zpravodajství - doprava, počasí přehled
70. let, z 1/3 hity 8 0 . - 1 . půlky tisku, publicistické rubriky, zajímavosti,
90. let, 1/3 současných hitu,
kultura, zájmové činnosti
podíl hudby 85-90 %, česká a
slovenská hudba 20 %

Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

Radio Černá Hora II s . r. o. / RADIO
ČERNÁ HORA

hudební stanice s
lokálním
zpravodajstvím

p.20-29 let
s. 12-45 let

hudba středního proudu a hity lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a
80. a 90. let, formát hot AC
kulturní servis, sněhový servis, oznamy a
blížící se až CHR
hudební upoutávky, písničky na přání,
hudební porady, zábava

lokální programové
prvky

E V R O P A 2, spol. s r. o. / Rádio
Evropa 2 - Východní Čechy

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995současnost CHR+hotAC zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

p. 3 0 ^ 5 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

LONDA, spol. s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
Programy zachytitelné
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dobře:

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
telefonování), Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2,
mluvené slovo 7 , 5 - 1 5 %

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

Český rozhlas / Region - Střední
Čechy

regionální stanice
pro území
Středočeského kraje

pop, country, folk, dechovka

Zpravodajství, publicistika, zábava, kontaktní Zaměření na
pořady, talk show, magazín o zahrádkaření
regionální
a kutilství
zpravodajství

Rádio Contact Liberec spol. s r. o. /
Rádio Contact Liberec

nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock, soft
rock, rock and roli + v menší
míře dance, disco, country,
folk, podíl světové produkce
60-70 % z podílu hudby

Zpravodajství ze světa, z domova a v
maximální míře z regionu, dopravní
informace, počasí, kulturní servis, hádanky,
soutěže, písničky na přání, podíl hudby cca
60 %, podíl mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

Rádio Proglas, s. r. o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

široké
spektrum

Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
Populární a výplňová hudba
42,9 %

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podii rnluvfinsho slovs noklosno pod 35 ^/o
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
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Pořady
věnované
národnostním a
sociálním
menšinám

zpravodajství z
regionu

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Duchovní pořady

Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-96 861/2013-613 ze dne 18. 10. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PARDUBICE I 88,0 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,9 % (96 908 obyvatel)

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Prachatice 92,8 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA, a.s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2 1 . 10. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: 420 2711 813 830
+

/ Fax; • ipo 27^ 810 í

www.rrtv.cz

MEDIA

BOHEMIA

a. s.

Koperníkova 6/794
12000
Praha-Vinohrady

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 9 9 1 / z a b
Č.j.: S T R / 3 7 9 7 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 19 - 2014 / poř.č.: 17

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2 1 . října 2014 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s. IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ
120 00, Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Prachatice 92,8 MHz / 100 W
pro program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Prachatice 92,8 MHz / 1 0 0 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Prachatice 92,8 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Prachatice 92,8 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím.
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Odůvodněni:
Rada na svém 8. zasedání 2014 (bod 12) vyhlásila licenční řízení se souborem technických parametrů
Prachatice město 92,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51 se lhůtou pro doručení
žádostí do 23. května 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu tento účastník řízení:
MEDIA BOHEMIA, a.s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 19. srpna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.

3797-2

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
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-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

-

-

7)

-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

hudební formát

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná

hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 23. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí
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o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Prachatice 92,8 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - MEDIA
BOHEMIA, a.s.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA, a . s . požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudební
stanice s regionálním zpravodajstvím" s názvem programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Skupina Media Bohemia je česká mediální skupina, která na tuzemském mediálním trhu působí již od
roku 1995 (založení MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o.). Do jejího portfolia patří v současnosti 29
regionálních rozhlasových stanic. Jedná se o síť RÁDIÍ BLANÍK, Fajn Rádio nebo síť Hitrádií. Zásadní
součástí skupiny je obchodní zastupitelství MEDIA MARKETING SERVICES a.s. (dále jen „MMS") MMS
(Media Marketing Services, a.s.), které na národním reklamním trhu zastupuje 61 rozhlasových stanic s
poslechovostí přesahující 4,6 milionu lidí. Představenstvo společnosti disponuje rozsáhlými zkušenosti s
provozováním rozhlasového vysílání v České republice, a to od jeho prvopočátků v první polovině
devadesátých let. Spolu s odborníky ze samotných stanic i zahraničními konzultanty se členům
představenstva společnosti MEDIA BOHEMIA a s daří v posledních letech poskytovat široké zázemí
silným regionálním stanicím na českém rozhlasovém trhu. RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY má nyní na
starosti Mar Daniel Rumoík kterv v této stanici D r a c u i e na DOZÍCÍ D r o a r a m o v é h o ředitele Vvsokoškolské
vzdělání získal na FF UP vOlomouci (obor žurnalistika) a na FMK UTB ve Zlíně (obor marketingová a
sociální komunikace). V rozhlasové branži působí od roku 1997, kdy začal v roli moderátora
snolunrarnvat s narduhirkvm Rádipm Profil V rocp 1999 bvl u startu tphdv nové V7nikaiíríhn RÁDIA
BLANÍK a od roku 2000 zakotvil na deset let ve východočeském Rádiu OK Zde působil od června 2002
na pozici programového ředitele V červenci 2009 přijal nabídku na pozici programového ředitele RADIA
Rl ANÍK kiip nnsnhí rinsiirl Dhlpiinp nrnaniyarníhn řpšpní 7 k k á \ / á n í m k t n í r h infnrmarí Ťarlatpl IIWPIÍI ? p
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, společnost MEDIA BOHEMIA a.s.
vypracovala obchodní plán na roky 2014 - 2018. Tento obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku
společnosti. Tržby jsou realizovány především prodejem reklamního času společností MEDIA
MARKETING SERVICES a.s., což je dlouhodobý smluvní obchodní partner společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s. Žadatel je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny
na příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na
základě dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost je zisková a
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umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje chod všech
provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým zdrojem financování dodatečných
nákladů. Finanční spolehlivost byla doložena bankovní referencí. Jediným akcionářem žadatele je
společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 1087 Nicosia, Esperidon Street 12,4th
floor, Kyperská republika. Žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným akcionářem
(uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným akcionářem
společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT LIMITED
se sídlem Road Town, Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímiž akcionáři jsou
Antonín Koláček s 25 % akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií. Vůči žadateli,
ani koncovým vlastníkům společnosti nebylo vedeno žádné řízení z důvodů neplnění finančních závazků.
Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je tak
ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit VČ3S V zákonném termínu.
K technické připravenosti žadatel uvedl, že z uvedeného stanoviště již vysílá rozhlasová stanice
RÁDIO KISS JIŽNÍ ČECHY na kmitočtu 101,4 MHz. Vysílač 92,8 MHz RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
bude umístěn do společných prostor do stojanového rozvaděče. K vysílání programu bude použito již
instalovaného anténního systému. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno
nulou bodů, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným
akcionářem (uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným
akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost
PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED se sídlem Road Town, Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské
ostrovy, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25 % akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček
s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti. Protože žadatel doložil údaje o
koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit
jeden bod za dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky. Pokud však jde o
základní dílčí kritérium Dředc-okladů oro transDarentnost Dřevodů až oo koncové vlastníkv do budoucna
nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele
může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo
české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených společností
qp cíHlpm mimn Ú 7 P m í Čp^ké rpnuhlikv frp<in 7aln7pnvrh nndlp iinéhn np? ňp^kéhn nráva^ hv qp tntiž

nrLknPDroi^
považovat z a s ^ ^
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila osmi body a tedy jako splněné. Při hodnocení
projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby žadatele o licenci:
Nejprve Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Žadatel uvedl, že průměrný podíl mluveného
slova v poměru k celkovému vysílání se bude pohybovat v rozpětí od 2 do 15 %. Vzhledem ke
skutečnosti, že spodní hranice takto navrženého parametru nedosahuje střední hodnoty mluveného slova
na již pokrytém území, Rada za toto dílčí kritérium nepřidělila žadateli žádný bod. Naopak po bodu
přidělila Rada žadateli za naplnění dílčích kritérií podílu autorsky vyrobených pořadů a podílu
zpravodajství a servisních informací, neboť střední hodnotu ani jednoho z těchto parametrů není možné
na již pokrytém zjistit, respektive určit. Žadatel uvedl, že veškeré jím vysílané pořady lze považovat za
pořady autorské. K podílu zpravodajství a servisních informací pak žadatel uvádí, že celkově se bude
jednat o 70 minut čistého času což je přibližně 40-50% celkového objemu mluveného slova ve vysílání
RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY '

3797-8

Ohledně dílčího kritéria lokalizace programu žadatele Rada shledala, že veškeré pořady a mluvené
rubriky, které bude žadatel prezentovat ve svém vysílání, budou připravovány a vyráběny výhradně jeho
pracovníky. Orientace na region bude účastníkem realizována formou zpravodajských a publicistických
rubrik, a to v takové formě, která bude pro posluchače naprosto srozumitelná, jasně a jednoduše podaná,
a vždy s jasným důrazem na danou lokalitu. Ačkoliv signál programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
zatím oblast Prachatic nepokrývá, řadu let již žadatel vysílá v jiných místech Jižních Čech. Program bude
orientován na město Prachatice a region jeho okolí, přičemž jednotlivé programové prvky, které chce
žadatel nabízet posluchačům v Prachaticích a jejich blízkém okolí, budou vždy ve verzi čistě pro daný
region. Za takto navrženou lokalizaci programu obdržel žadatel tři body.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (country a folk) shledala, že na tyto formáty se orientují
dva programy, na pokrytém území již zachytitelné. Hudební formát žadatele není dle zjištění Rady na
pokrytém plně saturován, je poměrně neobvyklý a Rada v obou dílčích kritériích vztahujících se
k hudebnímu formátu přidělila žadateli po jednom bodu.
Žadatelem navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 30 - 49 let je na pokrytém území již
sanována, a to i programy, které lze označit za formátově blízké programu žadatele. Rada tedy za dílčí
kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku bod nepřidělila. Naopak jeden bod přidělila za
naplnění dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Žadatel ktomuto uvedl, že
jeho posluchači chtějí poslouchat rádio, kde jim příjemný a klidný moderátor zahraje známé písničky,
které si může zazpívat, protože jim rozumí. Posluchači z této cílové skupiny také chtějí slyšet, co je u
nich nového. Primárně je zajímají regionální a lokální zprávy. Než složité politické kauzy chtějí slyšet, kdy
u nich v ulici spraví chodník nebo co nabídne jejich dětem nová sportovní hala, kterou postaví v obci.
Jako konkrétní prvkv pak žadatel uvádí zpravodajské relace reaionální publicistiku předpověď počasí
dopravní servis sněhový servis ovlové zpravodajství tipv na víkend sváteční tiov anketv rozhovorv a
podobně.
'
'
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením pěti bodů. Ve vysílacím schématu programu žadatele by se měly každý den objevovat
regionální servisní rubriky rozmanitého stylu a charakteru, a to v takové četnosti a kvalitě, která
posluchačům zajistí maximální informovanost. Také v Prachaticích chce žadatel poskytnout ve svém
vysílání prostor všem významným a zajímavým osobnostem, které zde působí v oblasti společenských a
neziskových aktivit kultury a sportu Jako konkrétní příklady vlastních autorských pořadů žadatel uvádí
České pondělí na RÁDIU BLANÍK JIŽNÍ ČECHY" České odpoledne na RÁDIU BLANÍK JIŽNÍ ČECHY"
„Poprvé na RÁDIU BLANÍK JIŽNÍ ČECHY" či „Hudební víkendy RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY". Rada
však v tomto výčtu postrádala jiné než hudebně zaměřené autorské pořady a přidělila v tomto dílčím
kritériu jen jeden bod ze dvou možných. Podporu ve vysílání své stanice plánuje žadatel poskytnout
mladým a začínajícím umělcům, sportovcům a dalších inspirativním osobnostem, které žijí a tvoří v této
lokalitě Ohledně zoůsobu oodoorv žadatel na veřeiném slvšení doolnil že podoora bude realizována
kupříkladu formou zařazení skladeb takových umělců do vysílání, v kulturních tipech nebo v účasti na
akcích pořádaných žadatelem. Doložena byla spolupráce s hudebními skupinami Rozkrock a Vodáci
Lhenire Takto nniatou nodnoru 7ačínaiírích umělců Rada ocenila přidělením dvou bodů Steine učinila i
u kritéria oodoorv kulturních akcí Cílem žadatele ie nabídnout aktivní spolupráci a partnerství zdeišímu
MěstskémuTd^adlu Informačnímu centru Galerii Dolní Brána Galerii OttoHerberta Hajeka Městské
knihovně Prar-hatirp nphn nř!«;něvkově n r f i f l n i 7 a r i ^nnrtovní 7 a ř Í 7 p n í Prar-hatirp
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V poslední řadě Rada přikročila k hodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
n á r o d n o s t n í c h , etnických a j i n ý c h m e n š i n , které bylo Radou ohodnoceno dvěma body a tudíž jako
částečně splněné.
Ohledně identifikace menšiny žadatel uvádí aktuálně eskalovanou problematiku soužití Romů a tzv. bílé
většiny. I nadále bude mít též vysokou důležitost tematika světa hendikepovaných a sociálně
znevýhodněných. Ačkoliv si je žadatel vědom, že v případě hendikepovaných občanů nejde o
národnostní nebo etnickou minoritu, jedná se o segment posluchačů, kteří si bezesporu zaslouží
obdobné protektorství (v jistém slova smyslu) jako výše uvedené menšiny. Vzhledem k soudní judikatuře
vydané k této problematice však Rada podporu této skupiny obyvatel v rámci podpory menšin nemůže
zohlednit a přidělila pouze jeden bod. Stejně tak učinila i v kritériu způsobu podpory. Žadatel plánuje
nabídnout mediální prostor pro „otevřenou platformu" zásadních témat, která se životu menšin všeho
typu v Prachaticích a blízkém okolí věnují. Stejně jako odborná veřejnost je žadatel pevně přesvědčen,
že není nic horšího než absence komunikace, neboť tento stav vždy napomáhá spíše tvorbě předsudků
a zbytečných animozit mezi většinovou a menšinovou společností, než vzájemnému pochopení a úctě
mezi oběma s k u D i n a m i Nedílnou součástí wsílání D r a menšinv bv D a k měla bvt i soustředěná D o d o o r a
charitativních sbírek a všech dalších projektů které s problematikou minorit souvisí. Na veřejném slyšení
n a k žadatel ieštč d o n l n i l 7P S P chce soustředit n a nndnnru romské k o m u n i t u n m t o ž p i na Prarhatirku ip
celá řada oroblémů které l z e řešit hlavně s akcentem na oříkladv dobré oraxe Žadatel doložil
předjednanou spolupráci s Oblastní charitou Vimperk či s obecně prospěšnou společností STROOM
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Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti MEDIA
BOHEMIA, a.s. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 21.10.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (přehled, 31.10.2014, Licenční podmínky), Dokument (přehled, 31.7.2014,
Zachytitelnost programů - Prachatice 92,8 M H z / 1 0 0 W), Dokument (mapa, 3.12.2013, mapa
Prachatice 92,8 MHz)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA, a.s.

Označení (název) programu:

RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím.

II. Další programové podmínky

-

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 30 - 49 let

-

podíl mluveného slova 2 - 1 5 % z celkového vysílacího času

-

podíl zpravodajských a servisních informací: Přibližně 70 minut čistého času, tedy 40 50 % z celkového objemu mluveného slova.
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-

hudební formát - folk a country, zlaté české hity, tvorba lidová a zlidovělá

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 100%

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v P r a c h a t i c í c h 92,8 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová skupina

Programové prvky

Místní info

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

nejrůznéjší
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

střední a starší
Český rozhlas / ČRo Regionální stanice
Českého rozhlasu,
generace
České Budějovice
vysílání denně od
posluchačů
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha
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Hudební formát

střední proud, lidová
hudba (dechovka),
folk+country, hudba
60.-90. let s převahou
české tvorby

Zpravodajství, informační servis,
publicistika, nabídka práce, hudba a
zábava, literární pořady

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Zaměření na region

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky,
4 0 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
pořady (Press klub), interaktivita - práce
v rámci celoplošného
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a. hudební stanice s
regionálním
s . / H i t r á d i o Faktor
zpravodajstvím

RÁDIO UNITED
BROADCASTINGs.
r. o. / K i s s jižní
Čechy

3797-14

hudební stanice s
vyváženým podílem
informací

p. 15-35 let se
zaměřením na
středoškoláky

CHR formát současná populární
hudba+hudba 90. let,
mluvené slovo 9-12 %,
česká a slovenská
hudba neklesne pod 10
%

zpavodajství 6-9 hod 2 * , 9-17 hod. 1 * .
ekonomika, kulturní a sportovní
informace, dopravní a meteorologické
informace, reportáže, vstupy, hosté ve
studiu, svátky, výročí, očekávané události,

detailnější pohled na
jihočeský region,
prostor pro jihočeské
autory a interprety

p. 18-35 lets
přesahy

Hudba středního
proudu

Podíl mluveného slova 10 %,
zpravodajství, sport, počasí, dopravní
informace, kulruní a společenské akce,
hitparády, písničky na přání, Dance party

Zpravodajství
především z regionu

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

MEDIA BOHEMIA a. Hudební regionální
stanice
8.1 Rádio BLANÍK

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
Zpravodajství, informační servis, sport,
současnost, pop
předpověď počasí, kulturní a dopravní
music+folk a country,
informační servis, životní prostředí,
podíl české hudby cca podpora cestovního ruchu.
30%

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Proaramv přiiímatelné dobře
Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Proaramv přiiímatelné částečně
V plus P s . r. o. /
Rádio Prácheň
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Hudební rozhlasová
stanice se
zaměřením na hudbu
středního proudu s
vyváženým podílem
informací

p. 18-35 lets
Hudební spéry
přesahy (také se středního proudu
objevuje 1 9 ^ 5
let)

Zprávy - doprava, sport, počasí; kulturní
servis, humor, soutěže, podíl mluveného
slova 10 %, hitparády, písničky na přání

Orientace na
zpavodajství a
informace z regionu

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
rozhlasová stanice
s . / Rock Radio
Šumava
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Zlaté hity 60.-80. let,
anglo-americká i česká
produkce (ta tvoří
téměř polovinu
celkového objemu
skladeb) Podíl české a
slovenské hudby v
rozmezí 10 - 1 5 %

Podíl mluveného slova je oproti
hudebnímu programu v denním průměru
cca 7-10 %. Zpravodajství, servisní
informace (počasí, doprava), hitparáda
vlastní produkce, písničky na přání 1 *
denně večer v uceleném bloku, tematické
hudební pořady; lokální vysílání na
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz

Informace z regionu,
aktuální dění
v regionu-kulturní a
sportovní akce z
regionu

Příloha č.2 k dopisu čj. ČTÚ-88 186/2013-613 ze dne 9. 10. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PRACHATICE MĚSTO 92,8 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (18 715 obyvatel)
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Český K r u m l o v 104,7 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA, a.s. / RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2 1 . 10. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: 4 2 0 27^ 813 8 3 0 / Fax; + i|2o 27^ 810 8 8 5
+

www.rrtv.cz

MEDIA

BOHEMIA

a.s.

Koperníkova 794/6
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 9 9 0 / z a b
Č.j.: F O L / 3 8 8 9 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 19 - 2014 / poř.č.: 14

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2 1 . října 2014 toto
rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s. IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ
120 00, Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz /
100 W pro program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:
"
"
'
"-"
Program bude šířen regionálně.

Český Krumlov 104,7 M H z / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 14 19 36 / 48 49 46

Základní programová specifikace:
Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím.

O d ů v o d n ě n í :

Rada na svém 8. zasedání bod 11 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84:14 19 36 / 48 49 46 se lhůtou pro doručení žádostí do 23. května 2014.
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O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu účastník řízení MEDIA BOHEMIA, a.s. s programem RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ
ČECHY.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 19. srpna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla kzávěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
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skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
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-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

-

7)

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

cílová skupina

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem

(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.
5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 23. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí
o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto
rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí MEDIA BOHEMIA, a.s.
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Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA, a . s . požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudební
stanice s regionálním zpravodajstvím" s názvem programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Skupina Media Bohemia je česká mediální skupina, která na tuzemském mediálním trhu působí již od
roku 1995 (založení MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o.). Do jejího portfolia patří v současnosti 29
regionálních rozhlasových stanic. Jedná se o síť RÁDIÍ BLANÍK, Fajn Rádio nebo síť Hitrádií. Zásadní
součástí skupiny je obchodní zastupitelství MEDIA MARKETING SERVICES a.s. (dále jen „MMS") MMS
(Media Marketing Services, a.s.), které na národním reklamním trhu zastupuje 61 rozhlasových stanic s
poslechovostí přesahující 4,6 milionu lidí. Představenstvo společnosti disponuje rozsáhlými zkušenosti s
provozováním rozhlasového vysílání v České republice, a to od jeho prvopočátků v první polovině
devadesátých let. Spolu s odborníky ze samotných stanic i zahraničními konzultanty se členům
představenstva společnosti MEDIA BOHEMIA a s daří v posledních letech poskytovat široké zázemí
silným regionálním stanicím na českém rozhlasovém trhu. RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY má nyní na
starosti Mar Daniel Rumoík kterv v této stanici oracuie na oozici oroaramového ředitele Vysokoškolské
vzdělání získal na FF UF» v Olomouci (obor žurnalistika) a na FMK UTB ve Zlíně (obor marketingová a
sociální komunikace). V rozhlasové branži působí od roku 1997, kdy začal v roli moderátora
"snolunramvat <? nard ubi rkvm Rádiem Profil V roce 1999 bvl u startu fphdv nově vznikaiíríhn RÁDIA
BLANÍK a od roku 2000 zakotvil na deset let ve východočeském Rádiu OK Zde působil od června 2002
na pozici programového ředitele V červenci 2009 přijal nabídku na pozici programového ředitele RADIA
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, společnost MEDIA BOHEMIA a.s.
vypracovala obchodní plán na roky 2014 - 2018. Tento obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku
společnosti. Tržby jsou realizovány především prodejem reklamního času společností MEDIA
MARKETING SERVICES a.s., což je dlouhodobý smluvní obchodní partner společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s. Žadatel je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny
na příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na
základě dlouhodobé smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost je zisková a
umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje chod všech
provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým zdrojem financování dodatečných
nákladů. Finanční spolehlivost byla doložena bankovní referencí. Jediným akcionářem žadatele je
společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 1087 Nicosia, Esperidon Street 12,4th
floor Kvoerská reDublika Žadatel má Drávní formu akciové SDolečnosťi a ieho iedinvm akcionářem
(uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED s e sídlem v Nicosii v KvDerské reDublice Žadatel Dřitom doložil že iedinvm akcionářem
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ani koncovým vlastníkům společnosti nebylo vedeno žádné řízení z důvodů neplnění finanČních závazků.
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Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je tak
ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
K technické připravenosti žadatel uvedl, že z uvedeného stanoviště již vysílají rozhlasové stanice
Hitrádio Faktor a Rock Rádio Gold. Vysílač RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY bude umístěn do společných
prostor do stojanového rozvaděče. K vysílání programu bude použito již instalovaného anténního
systému. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a účastník řízení byl v tomto
dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť
Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným
akcionářem (uvedeným ve výpisu žadatele z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným
akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED j e společnost PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED se sídlem Road Town, Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské
ostrovy, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25 % akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček
s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti. Protože žadatel doložil údaje o
koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na j e j í řízení, mohla mu Rada udělit
ieden b o d za dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době D o d á n í přihlášky Pokud však ide o
základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna
nezbylo Radě n e ž bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele
může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela m i m o kontrolu Rady a m i m o
české veřejnoprávní databáze. Prípsdná změns VB vlsstnické struktur© týksjící SG uvedených společností
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Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila osmi body a tedy jako splněné. Při hodnocení
projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby žadatele o licenci:
Nejprve Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova v se
bude pohybovat v rozmezí 15-20 % v dopoledním čase a 6-10 % v odpoledním čase. Vzhledem ke
skutečnosti, že spodní hranice takto navrženého parametru nedosahuje střední hodnoty mluveného slova
na již pokrytém území (tato činí 10%), Rada za toto dílčí kritérium nepřidělila žadateli žádný bod. Naopak
po bodu přidělila Rada žadateli za naplnění dílčích kritérií podílu autorsky vyrobených pořadů a podílu
zpravodajství a servisních informací, neboť střední hodnotu ani jednoho z těchto parametrů není možné
na již pokrytém zjistit, respektive určit. Žadatel uvedl, že veškeré jím vysílané pořady lze považovat za
pořady autorské. K podílu zpravodajství a servisních informací pak žadatel uvádí, že celkově se bude
jednat o 70 minut čistého času což je přibližně 40-50% celkového objemu mluveného slova ve vysílání
RÁDIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY. '
Ohledně dílčího kritéria lokalizace programu žadatele Rada shledala, že veškeré pořady a mluvené
rubriky, které bude žadatel prezentovat ve svém vysílání, budou připravovány a vyráběny výhradně jeho
pracovníky. Orientace na region bude účastníkem realizována formou zpravodajských a publicistických
rubrik, a to v takové formě, která bude pro posluchače naprosto srozumitelná, jasně a jednoduše podaná,
a vždy s jasným důrazem na danou lokalitu. Program bude orientován na město Český Krumlov a jeho
okolí, přičemž jednotlivé programové prvky, které chce žadatel nabízet posluchačům v Českém Krumlově
a blízkém okolí, budou vždy ve verzi čistě pro daný region. Za takto navrženou lokalizaci programu
obdržel žadatel tři body.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (country a folk) shledala, že na tyto formáty se orientují
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dva programy, na pokrytém území již zachytitelné. Hudební formát žadatele není dle zjištění Rady na
pokrytém plně saturován, je poměrně neobvyklý a Rada v obou dílčích kritériích vztahujících se
k hudebnímu formátu přidělila žadateli po jednom bodu.
Žadatelem navrhovaná cílová s k u p i n a posluchačů ve věku 30 - 49 let je na pokrytém území již
sanována, a to i programy, které lze označit za formátově blízké programu žadatele. Rada tedy za dílčí
kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku bod nepřidělila. Naopak jeden bod přidělila za
naplnění dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Žadatel k tomuto uvedl, že
jeho posluchači chtějí poslouchat rádio, kde jim příjemný a klidný moderátor zahraje známé písničky,
které si může zazpívat, protože jim rozumí. Posluchači z této cílové skupiny také chtějí slyšet, co je u
nich nového. Primárně je zajímají regionální a lokální zprávy. Než složité politické kauzy chtějí slyšet, kdy
u nich v ulici spraví chodník nebo co nabídne jejich dětem nová sportovní hala, kterou postaví v obci.
Jako konkrétní prvkv pak žadatel uvádí zpravodajské relace reaionální publicistiku předpověď počasí
dopravní servis sněhový servis ovlové zpravodajství tipv na víkend sváteční tiov anketv rozhovorv a
podobně.
'
'
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní t v o r b y , a to
přidělením šesti bodů. Ve vysílacím schématu programu žadatele by se měly každý den objevovat
regionální servisní rubriky rozmanitého stylu a charakteru, a to v takové četnosti a kvalitě, která
posluchačům zajistí maximální informovanost. Také v Českém Krumlově chce žadatel poskytnout ve
svém vysílání prostor všem významným a zajímavým osobnostem, které zde působí v oblasti
společenských a neziskových aktivit, kultury a sportu. Jako konkrétní příklady vlastních autorských
pořadů žadatel uvádí České pondělí na RÁDIU BLANÍK JIŽNÍ ČECHY" České odpoledne na RÁDIU
BLANÍK JIŽNÍ ČECHY", „Poprvé na RÁDIU BLANÍK JIŽNÍ ČECHY" či „Hudební víkendy RÁDIA BLANÍK
JIŽNÍ ČECHY", případně odpolední rozhovory nebo ranní speciální vstupy s meteorology. Rada přidělila
v tomto dílčím kritériu dva body ze dvou možných. Podporu ve vysílání své stanice plánuje žadatel
poskytnout mladým a začínajícím umělcům, sportovcům a dalších inspirativním osobnostem, které žijí a
tvoří v této lokalitě. Ohledně způsobu podpory žadatel uvedl, že podpora bude realizována kupříkladu
formou zařazení skladeb takových umělců do vvsílání v kulturních tipech nebo v účasti na akcích
pořádaných žadatelem Doložena bvla spolupráce s hudebními skupinami Rozkrock a Papouškovo
sirotci Takto ooiatou oodooru začínaiících umělců Rada ocenila přidělením dvou bodů Steine učinila i u
kritéria podporv kulturních akcí
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V poslední řadě Rada přikročila k hodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
n á r o d n o s t n í c h , e t n i c k ý c h a j i n ý c h m e n š i n , které bylo Radou ohodnoceno třemi body a tudíž jako
splněné.
Ohledně identifikace menšiny žadatel uvádí aktuálně eskalovanou problematiku soužití Romů a tzv. bílé
většiny. I nadále bude mít též vysokou důležitost tematika světa hendikepovaných a sociálně
znevýhodněných. Ačkoliv si je žadatel vědom, že v případě hendikepovaných občanů nejde o
národnostní nebo etnickou minoritu, jedná se o segment posluchačů, kteří si bezesporu zaslouží
obdobné protektorství (v jistém slova smyslu) jako výše uvedené menšiny. Vzhledem k soudní judikatuře
vydané k této problematice však Rada podporu této skupiny obyvatel v rámci podpory menšin nemůže
zohlednit a přidělila pouze jeden bod. Žadatel plánuje být i zde mediálním parterem organizací a institucí
(neziskový sektor, stacionáře, charitní organizace, komunitní centra), které v Českém Krumlově působí například je možné uvést občanské sdružení ICOS Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a
mládeži Český Krumlov, Rodinné centrum Krumlík, SVP Spirála Český Krumlov, Remedium o.s. atd. Za
naplnění tohoto dílčího kritéria Rada přiznala dva body ze dvou možných z toho důvodu, že žadatel
podporu kultury národnostních menšin nejen podrobně popsal, ale také doložil do spisu.
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Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti MEDIA
BOHEMIA, a.s. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 21.10.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 5.11.2014, Licenční podmínky), Dokument (text materiálu,
6.8.2014, přehled programů v Českém Krumlově), Dokument (mapa, 3.12.2013, mapa Český
Krumlov 104,7 MHz)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další programové podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA, a.s.

Označení (název) programu:

RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím.

II. Další programové podmínky

-

primární cílová skupina 30 - 49 let

-

podíl mluveného slova ráno 15-20%, přes den 6 - 10 %

-

podíl zpravodajských a servisních informací 40 - 50 % z celkového objemu mluveného
slova
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-

hudební formát - folk a country, zlaté české hity, tvorba lidová a zlidovělá

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 100%

Programy zachytitelné v Českém Krumlově 104,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová

Cílová s k u p i n a

Hudební formát

P r o g r a m o v é prvky

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači, preferující
seriózní informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice
a o počasí: autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniku a dalších
osobností: publicistické příspěvky specializované
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové
skupiny, z nejruznějších
koutu země

Poměr hudby a
mluveného slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství,
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší době, rubriky
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan,
J a k t o vidí...
Vysílání 05.00 - 21.00 hodin, v ostatním čase
přebírá ČRo 2 Prahu
Úlohu posluchačského "servisu" plní ranní a
odpolední proudové vysílání. Na aktuální dění ve
společnosti reagují pravidelné publicistické
rubriky

Místníinfo

Menšiny

skladba
vysílání
Český rozhlas /
ČRo 1 Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Praha

V oblasti hudby se
zaměřuje na tzv.
střední proud,
ČRo-České
lidovou hudbu
Budějovice
(dechovka, folklór) a
žánry folk + country,
nřevaihjie hurifthnl
Český r o z h l a s / C R o Kulturní stanice
(syntéza všech
3 Vltava
druhu kultury a
umění)

je zaměřen na střední a
starší generaci posluchačů

Nejruznější věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, Programové schéma je ve všední dny stejné ale i přenosy z rockových ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
klubu, alternativní hudba recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur, posluchačů,

E V R O P A 2, spol.
s r.o. /
EVROPA 2

12-30 let

5 0 % novinky + hity od
Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční
C H R + h o t A C - z a m ě ř e n o hudba), Hitparáda Evropy 2
na cílovou skupinu,
angloamerická produkce,
10% domácí tvorby

Český r o z h l a s /
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Hudební rádio

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

zpravodajských relací
jsou informace z regionu

Romano Drom aneb
Cesty Romu - pořad
se zabývá osudy Romu
a jejich životní kulturou

Kulturně-informační
rubriky o dění v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální okna
pro místní (regionální)
rrwhlacnvó ctanine

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Frekvence 1, a.s. /
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na rodinu
60.-80. léta + novinky,
s cílovou skupinou 2 9 - 4 9 4 0 % česká hudba,
střední proud, rock,
let
dance, folk, country

Služba regionům v rámci
Informační diskusní kluby, publicistické pořady
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, celoplošného vysílání
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní
info info o kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

MEDIA BOHEMIA
hudební stanice s
a.s. / Hitrádio Faktor regionálním
zpravodajstvím

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o../
K i s s Jižní Čechy

p. 15-35 let se zaměřením
na středoškoláky

Hudební stanice
18-35
s vyváženým
podílem informací a
10% podílem
mluveného slova

CHR formát - současná
populární hudba+hudba
90. let

zpavodajství, ekonomika, kulturní a sportovní
informace, dopravní a meteorologické informace,
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky, výročí,
očekávané události,

detailnější pohled na
jihočeský region, prostor
pro jihočeské autory a
interprety

Hudba zaměřená na
cílovou skupinu,
převážně hudba
středního proudu včetně
hitparád a písniček na
přání

Podíl mluveného slova 10%

Orientace na regiony
obsahem mluveného
slova

Zpravodajství ve všední dny 6.00-18.00 hodin

Zpravodajství zaměřené
na regiony

Schéma: noční proud - tok hudby a humor
Denní vysílání -hudební bloky s infoservisem
(kulturní pozvánky...) písničky na přání, hitparády

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o./ Radio Beat

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

LONDA, spol. s r.o. / Celoplošné
zpravodajské a
RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
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p. 35-55 let

Rocková hudba

p. 30-45 let

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova - 3 2 % , z toho 2 2 % zpráv
českou hudební produkci a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v
- 65%, rock, folk, pop
hodině + servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

s. 25-50 let

Podíl mluveného slova min. 10%, informační a
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané
události, sport, hudební publicistika, zábava

Informace z regionu
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

AKJO. Media s.r.o. /
Rock Rádio Gold

hudební stanice s
regionálním
vysíláním

široké spektrum
posluchačů

hudba především 60.-80. Zpravodajství, počasí, dopravní informace,
let, podíl českého
publicistika, diskusní pořady, zajímavosti z
repertoáru 15%
města, knižní a filmové novinky .burza práce,
soutěže, písničky na přání, podíl mluveného
slova 7-10%

nejruznější věkové
skupiny, z nejruznějších
koutu země

Poměr hudby a
mluveného slova 50:50

informační a
publicistická složka
převážně s lokálním
obsahem

Programy přijímatelné dobře —
Český rozhlas /
ČRo 2 Praha
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Nezpravodajská
celoplošná stanice

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, Přebírá pořady
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, regionálních studií
dokument coby výpověď o naší době, rubriky
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan,
J a k t o vidí...

Příloha č.1 k dopisu čj. ČTÚ-88 186/2013-613 ze dne 9. 10. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ČESKY KRUMLOV 104,7 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (28 293 obyvatel)
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Domažlice Vavřinec 99,0 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO PROGLAS s.r.o. / Radio Proglas
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2 1 . 10. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 oo Praha 2
Tel.: 420 2711 813 830 / Fax; • ipo 27^ 810 í
+

www.rrtv.cz

RÁDIO PROGLAS

s. r. o.

Barvičova 85/666
60200
Brno-Stránice
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 3 3 8 / z a b
Č.j.: F O L / 3 9 0 3 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 1 9 - 2 0 1 4 / p o ř . č . : 15

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2 1 . října 2014 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti RÁDIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se sídlem Barvičova 666/85,
Stranice, 602 00 Brno, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 99,0 MHz /
200 W pro program Rádio Proglas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:
"
"
'
"-"

Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 12 54 39 / 49 25 06

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Rodinné rádio s důrazem na křesťanské pojetí hodnot.
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Odůvodněni:
Rada na svém 8. zasedání bod 10 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 8 4 : 1 2 54 39 / 49 25 06 se lhůtou pro doručení žádostí do 30. května 2014.
Do licenčního řízení se přihlásila společnost RÁDIO PROGLAS s.r.o. s programem Rádio Proglas.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení na 19. srpna 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.

V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)
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-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

-

-

7)

-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

hudební formát

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná

hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 30. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí
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o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Proglas prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů
Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do
10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - RÁDIO P R O G L A S s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.

Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RADIO P R O G L A S s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „rodinného
rádia s důrazem na křesťanské pojetí hodnot" s názvem Radio Proglas.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sedm bodů.
Žadatel je zkušeným provozovatelem rozhlasového vysílání programu Radio Proglas na základě licencí
č. Ru/285/00, č. Ru/232/03 a č. Ru/148/02, za což mu Rada udělila jeden bod. Za dílčí kritérium
zkušenosti statutárních orgánů provozovatele bod udělen být nemohl, protože se žadatel k tomuto kritériu
ve svém projektu nevyjádřil. Za dílčí kritérium zkušeností vedoucích pracovníku žadatele Rada udělila
jeden bod, když účastník uvedl, že vysílání Radia Proglas je v současnosti organizováno takto: o provoz
studií se stará 8 techniků, u odbavovacího pultu se střídá 14 moderátorů stálých nebo externích. Pořady
připravuje 21 redaktorů a editorů. K výčtu patří samozřejmě ředitel (ve funkci 19 let), šéfredaktor (ve
funkci 8 let), manažer (ve funkci 13 let). Ohledně organizačního řešení získávání místních informací
žadatel uvedl, že příspěvky z regionů jsou zajištěny jednak telefonujícími spolupracovníky z menších
měst, jednak regionálními studii, ve kterých pracují většinou jeden až tři redaktoři, technik a dobrovolní
spolupracovníci. Žadatel doložil předjednanou spolupráci s Kulturním střediskem Domažlice a Městským
úřadem Domažlice, za což mu byl přidělen jeden bod.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, Radio Proglas se nepodílí na
reklamním trhu. Finanční prostředky pro svoji činnost získává žadatel z darů a grantů. Jedná se tak o
vzájemnou výměnu: posluchači svými příspěvky podporují provoz rádia a žadatel za to připravuje
24hodinové vysílání. Finanční spolehlivost žadatele byla doložena bankovní referencí. Jediným
společníkem společnost RADIO PROGLAS s.r.o. jen pan Ing. Martin Holík, nar. 20. května 1960. Vůči
žadateli, ani koncovým vlastníkům společnosti nebylo vedeno žádné řízení z důvodů neplnění finančních
závazků. Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je
tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
K technické připravenosti žadatel uvedl, že provoz bude zajištěn vysílacím zařízením, které poskytne
plzeňská společnost Radio Tele Investment- RTI cz. s.r.o., s níž budou upraveny smluvní vztahy ohledně
pronájmu vysílací techniky vysílače na kótě Domažlice-Svatý Vavřinec. Dne 22. května 2014 byla
uzavřena předběžná dohoda o zajištění komplexních služeb provozu VKV vysílače na požadované kótě.
Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a účastník řízení byl v tomto dílčím
kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven k včasnému
zahájení vysílání. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada stran
tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . , žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným. Jediným
společníkem žadatele je fyzická osoba, pan Ing. Martin Holík, nar. 20. května 1960, což žadatel doložil
výpisem z obchodního rejstříku. Protože žadatel doložil údaje o jediném společníku, mohla mu Rada
udělit jeden bod za dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky. Pokud jde o
základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna,
Rada udělila opět jeden bod. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se žadatele je lehce
dohledatelná např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických
vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze
považovat za zcela splněné.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 S b . , toto základní kritérium Rada ohodnotila devíti body a tedy jako splněné. Při hodnocení
projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby žadatele o licenci:
Nejprve Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Žadatel uvedl, že průměrný podíl mluveného
slova v poměru k celkovému vysílání bude minimálně 35%. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný
parametr přesahuje střední hodnotu mluveného slova na již pokrytém území, Rada za toto dílčí kritérium
přidělila žadateli jeden bod. Po bodu přidělila Rada žadateli také za naplnění dílčích kritérií podílu
autorsky vyrobených pořadů a podílu zpravodajství a servisních informací, neboť střední hodnotu ani
jednoho z těchto parametrů není možné na již pokrytém zjistit, respektive určit. Žadatel uvedl, že podíl
autorským pořadů bude 90%. K podílu zpravodajství a servisních informací pak žadatel uvedl, že tento
bude činit minimálně 5% z celkového objemu vysílání programu Radia Proglas.
Ohledně dílčího kritéria lokalizace programu žadatel uvedl, že Rádio Proglas přebírá vysílání české a
část vysílání slovenské redakce Radia Vatikán, některé pořady české redakce Trans World Radia a
slovenského Rádia Lumen. Některé zpravodajské bloky přebírá z vysílání ČRo, Za dílčí kritérium nově
vyráběného programu tedy Rada bod neudělila. Orientace na region bude účastníkem realizována
formou zpravodajských a publicistických rubrik. Účastník řízení spolupráci s regionálními organizacemi ve
svém projektu nejenom popsal, ale také doložil, za což mu Rada udělila jeden bod. Naopak, k orientaci
na užší lokalitu se žadatel nevyjádřil, a proto mu bod nemohl být udělen.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (od vážné a duchovní hudby přes populární, alternativní
až po folklorní hudbu) shledala, že na pokrytém území nevysílá žádný program se stejným formátem,
podobný formát mají tři programy zachytitelné na pokrytém území. Hudební formát žadatele není dle
zjištění Rady na pokrytém území plně saturován, je poměrně neobvyklý a Rada v obou dílčích kritériích
vztahujících se k hudebnímu formátu přidělila žadateli po jednom bodu.
Žadatelem navrhovaná cílová skupina posluchačů, čili školák, maminka na mateřské dovolené, lidé ve
věku 50+, nemocný člověk nebo člověk osamělý, není na pokrytém území zcela sanována. Zejména pro
nejstarší věkovou skupinu nevysílá na pokrytém území žádný program. Rada tak žadateli za toto dílčí
kritérium udělila jeden bod. Bod přidělila také za naplnění dílčího kritéria programových prvků ve vazbě
na cílovou skupinu. Žadatel k tomuto uvedl, že program sestává ze zpravodajství, kulturních a
vzdělávacích pořadů, pořadů pro děti, mladé, dospělé i seniory. Dále nabízí kontaktní pořady, rozhovory
a komentáře. Zprostředkovává i náboženské pořady, jako jsou modlitby a přenosy bohoslužeb.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením pěti bodů. Přínos autorské tvorby lze shrnout do těchto oblastí: v posledních letech vzniklo
několik původních pohádkových sérií pro děti „Lorňon" a „Než zazvoní zvonec". Rádio Proglas rovněž
systematicky sleduje i další tvorbu pro děti „Barvínek" a „Proglaso". Jedním z nejsledovanějších pořadů je
cyklus „Čtení na pokračování", v němž žadatel rozhlasově realizuje vybrané tituly českých a světových
autorů s akcentem na kvalitní, ale méně známou tvorbu. V sobotu, v neděli a ve sváteční dny žadatel
vysílá „Střípek poezie", rozhlasovou interpretaci vybrané básně z české či světové poezie, za což Rada
přidělila dva body ze dvou možných. Ohledně podpory začínajících umělců žadatel uvedl, že se
dlouhodobě orientuje na vysílání hudebních pořadů nekomerčního formátu. S tím souvisí podpora
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mladých začínajících hudebníků i hudebních uskupení, kteří by jen velmi obtížně hledali prostor ve
vysílání jiných rozhlasových stanic. Např. pořad „Jak se Vám líbí": rozhovory s interprety, organizátory
festivalů, vydavateli; koncerty ze studia; informace z hudebního světa. Žadatel do spisu nedoložil žádné
potvrzení o podpoře začínajících umělců, a proto mu byl udělen jenom jeden bod ze dvou možných. V
rámci dílčího kritéria podpory kulturních akcí žadatel uvedl, že vysílá pořad „Pozvánky", ve kterém zve na
kulturní akce ze všech regionů, kde má svá studia. V hudebních folklorních pořadech vysílá např.
„Vonička lidových písní" - půlhodina písniček, které jsou proloženy pozvánkami na koncerty cimbálových
muzik. „Festivalové okénko" - informační půlhodina pozvánek na folklorní festivaly - vysílá každou sobotu
dopoledne v hlavní festivalovou sezónu. Již tradičně se žadatel podílí na podpoře i organizaci srpnových
Chodských slavností v Domažlicích, což také doložil do spisu. Za podporu kulturních akcí byly žadateli
přiděleny dva body ze dvou možných.
V poslední řadě Rada přikročila k hodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin, které bylo Radou ohodnoceno čtyřmi body a tudíž má
Rada toto kritérium za zcela splněné. Od počátku vysílání se redakční kolektiv Radia Proglas věnuje v
rámci programové skladby také tvorbě programů pro etnické a národnostní menšiny a cizince, žijící na
území ČR. Ve slovesné redakci vznikla během let řada pořadů, věnovaných životu menšin a jejich
kulturním projevům. Zpravodajská redakce přináší pravidelné informace o jejich akcích v celé republice a
hudební redakce zařazuje písně v jejich jazycích. Za podpory „Nadace rozvoje občanské společnosti"
žadatel připravil projekt „Rom znamená člověk". Cílem projektu bylo přiblížit posluchačům romskou
komunitu s jejími zvyky, názory, zkušenostmi a osobitou kulturou a napomáhat tak k odstranění bariéry
m e z i majoritním obyvatelstvem a romskou menšinou. Průběžně vznikají v brněnské redakci a
regionálních studiích nové pořady s romskou tématikou. Účastník pravidelně spolupracuje s Muzeem
romské kulturv v Brně a sdružení IQ Roma servis o s zve na akce a Droaramv informuie o dění klientů
všech D r o a r a m ů IQ Roma servisu Příležitostně se etnické hudbě věnuie oořad Slvšte lidé'"
Zpravodajská redakce a studio Hradec Králové přináší mimo jiné pravidelné informace ze severních a
východních Čech v rámci skcí Polsko™č6ské dny křesťanské kultury Upozorňuje také na akty
v / 7 á i p m n p h n qmířpní a nrínnštpní iakn húuá snnlprná nmiť Č p r h ů a N p m r ů na Hnřp Matku Rnží n Králík
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Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti RÁDIO
PROGLAS s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
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právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze d n e : 2 1 . 1 0 . 2 0 1 4

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t (ostatní, 7.11.2014, licenční p o d m í n k y ) , D o k u m e n t (text materiálu, 6.8.2014,
přehled), D o k u m e n t ( m a p a , 6.11.2014, m a p a Domažlice)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další programové podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RÁDIO P R O G L A S s.r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Proglas

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Rodinné rádio s důrazem na křesťanské pojetí hodnot.

II. Další programové podmínky
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-

podíl mluveného slova minimálně 35%

-

podíl zpravodajských a servisních informací minimálně 5% z celkového objemu vysílání

-

podíl vážné hudby neklesne pod 16 % a z hudební produkce podíl folklórní hudby neklesne pod 6 %

-

podíl autorsky vyrobených pořadů činí 90% s možností přebíraní pořadů od jiných provozovatelů

-

podpora začínajících umělců a kulturních akcí v regionu Domažlic

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů D o m a ž l i c e V a v ř i n e c 99,0 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Český
Plzeň

rozhlas

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

nejrůznéjší
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

nejrůznéjší
/ regionální stanice
pro západní Čechy - věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

tradiční (lidová,
folklorní a klasická
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zpravodajství, informační servis, sport,
publicistika, zábavné pořady

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
-
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Místní info

uřetnp

nřenrWi

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Zaměření na
informace z regionu,
odpojování podle
krajů

víkendové a sváteční
křesťanské pořady

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační p. 20-35 let s
přirozeným
s./Hitrádio FM Plus rádio
přesahem

RÁDIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / Kiss
Proton
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Rodinná hudební
p. 18-39 let
rozhlasová stanice s
kontaktními prvky

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství
Podíl hudby 80"%,
hudební AC formát

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Pop 90. let, taneční
hudba, aktuální
novinky

Zpravodajství, informační speciál, počasí,
přehled tisku, sport, dopravní informace,
písničky na přání, zábava a soutěže, podíl
mluveného slova 12 % ve všední dny, 10
% o víkendu a svátcích

informace z
plzeňského
magistrátu a místních
úřadů, sportovní,
kulturní a dopravní
servis z regionu

MEDIA BOHEMIA a. hudebně informační
program
s.l Rádio Blaník
Zapadni Čechy

20^15 s přesahy AC formát, 50-70 %
country a folk

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
program, vlastní pořady

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Rádio S a m s o n , s . r. žánrová rozhlasová
o. / Rádio S A M S O N stanice pro country,
folk a trampskou
hudbu

20-60 let s
přesahem

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
rozhlasová stanice
s . / Rock Rádio
Šumava

folk, country, trampská specializované žánrové hudební pořady,
muzika, blues a
zpravodajství
příbuzné žánry

Aktuální informační
skladby národnostních,
rubriky, zprávy a
etnických a jiných
kulturní servis týkající menšin
se především kultury
regionu, informace z
hudebního dění

Zlaté hity 60.-80. let,
anglo-americká i česká
produkce (ta tvoří
téměř polovinu
celkového objemu
skladeb) Podíl české a
slovenské hudby v
rozmezí 1 0 - 1 5 %

Informace z regionu,
aktuální dění
v regionu-kulturní a
sportovní akce z
regionu

Podíl mluveného slova je oproti
hudebnímu programu v denním průměru
cca 7-10 %. Zpravodajství, servisní
informace (počasí, doprava), hitparáda
vlastní produkce, písničky na přání 1 *
denně večer v uceleném bloku, tematické
hudební pořady; lokální vysílání na
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz

Proqramv zachytitelné dobře:
Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2 Západ

Hudební rádio

nejrůznéjší
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
clil mini i

Programy přijímáte!né částečně:
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Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
cnnrt nihrilcv Nm/inlrv

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnirkvrh a iinúrh

RTV Cheb, k. s. /
RÁDIO EGRENSIS

3903-15

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

propagace regionální a Zpravodajství, počasí, sport,
vůbec české tvorby,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
podíl české hudby 30
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
%

kultura v regionu

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-96 861/2013-613 ze dne 18. 10. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače DOMAŽLICE VAVŘINEC 99,0 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (39 342 obyvatel)

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Břeclav m ě s t o 93,2 M H z / 100 W
H o d o n í n m ě s t o 91,4 M H z / 500 W
Kyjov 91,8 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Radíospol s.r.o. / Radío Čas
Počet žadatelů
4 (+2 žádostí o d m í t n u t y )
Další žadatelé a jejich programy
Radío Dyje s.r.o. / Rádío Slovácko
Rádío Pálava s. r. o. / Rádío Jíh
Címbálka
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / COUNTRY RADIO
Datum udělení licence
10/21/2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova W 6 , ,2000 Praha 2
Tel.r

420 274 13 3 ° /
8

8

F a x :

+

1 ™ ^7q Sio 885

www.rrtv.cz

Radiospo!

s.r.o.

Stavební 992/1
70800 Ostrava

Radio Dyje

s.r.o.

J. Suka 2943/3
69501 Hodonín

Rádio Pálavá

s.r.o.

Brněnská 3163/38
69501 Hodonín

RADIO UNITED BROADCASTING

s.r.o.

Říčanská 2399/3
10100 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 2 4 2 / z a b
Č.j.: zab/3742/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 19 - 2 0 1 4 / poř.č.: 13

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 2 1 . října 2014 toto

ROZHODNUTÍ
I.
Rada uděluje společnosti Radiospol s.r.o. IČ: 27666395, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 72527,
Ostrava, licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se soubory
technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 1 0 0 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov
91,8 MHz / 100 W pro program Rádio Čas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti
ostatních žadatelů zamítá.

Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu programové podmínky, příloha č. 2 o devíti stranách přehled rozhlasových
programů přijímatelných na území pokrytém z vysílačů Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín
město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 100 W a příloha č. 3 o třech listech předpokládaný
územní rozsah vysílačů Břeclav město 2 93,2 MHz / 1 0 0 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov
91,8 MHz / 1 0 0 W t v o ř í nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
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Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:
Břeclav město 2 93,2 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 16 53 14 / 48 45 47
Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 17 07 03 / 48 51 09
Kyjov 91,8 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 17 07 44 / 49 01 21

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s regionálním zpravodajstvím.
II.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Slovácko
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Břeclav město 2 93,2
MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 100 W, společnosti Rádio Dyje
s.r.o. IČ: 27700194, se sídlem J. Suka 2943/3, PSČ: 69501, Hodonín.
III.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Jih
Cimbálka prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Břeclav město
2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 100 W, společnosti Rádio
Pálavá s. r. o. IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 38/3163, PSČ: 69501, Hodonín.

IV.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY
RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Břeclav město 2
93,2 MHz / 1 0 0 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 1 0 0 W, společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ: 10100, Praha.

Odůvodnění:

Rada dne 15. dubna 2014 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů dle souboru technických parametrů:
Břeclav město 2 93,2 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 16 53 14 / 48 45 47

3742-2

Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84:17 07 03 / 48 51 09
Kyjov 91,8 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 17 07 44 / 49 01 2 1 .
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 30. května 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětných souborů technických
parametrů včas požádalo Radu šest účastníků řízení:
Radiospol s.r.o. IČ: 27666395, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 72527, Ostrava
Radio Dyje s.r.o. IČ: 27700194, se sídlem J. Suka 2943/3, PSČ: 69501, Hodonín,
Rádio Pálavá s. r. o. IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 38/3163, PSČ: 69501, Hodonín,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ: 10100, Praha.
AZ Media a.s., IČ: 25648837, se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín,
SeeJay Radio s.r.o. IČ: 24798541 se sídlem Perucká 2418/5,12000, Praha 2.
Na 15. zasedání Rady poř. č.: 65 / 2014 bylo rozhodnuto o odmítnutí dvou žádostí žadatelů AZ Media
a.s. a SeeJav Radio s.r.o. neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky jejich žádosti.
Účastníci řízení Radiospol s.r.o., Radio Dyje s.r.o., Rádio Pálavá s. r. o. a RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku
správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 2. září 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o
účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení ve výroku č. I. až č. IV. tohoto
rozhodnutí splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. a jejich žádosti o udělení licence obsahovaly náležitosti uvedené v ustanovení § 14
citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně č.
231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel
zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující.
Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního
orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje
dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
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Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:

1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)
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základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost

a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

není

pouze

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1
b.)
o rcjan izacn i rese ri i z i ska va n i m i stři i ch i n fo rm aci (0 1 b.)
—

b)

dalsi dílci kriteria
-

smluvní zajištěni předpokladu k zahájeni vysílaní
orcjanizacni struktura žadatele

3)

k ustanovení § 17 odst, 1 písm. a) zákona o. 231/2001 Sb. — technická připravenost
a)

základní dílci kriteria (s rozmezím dosažitelných bodu)
-

b)

4)

schopnost žadatele zahájit vysílaní ve stanoveném (zákonném) terminu

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání
žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-
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znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)

-

b)

6)

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b.)

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2
b.)

-

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
va z ba programových prvku projektu k žadatelem uvadene oilove skupině (0 1 b>)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílci kriteria (s rozmezím dosažitelných! bodu)
vlastni autorské porady a jejich obsah (0 2 b.)
podpora začínajících umelcu a její lokalizace na reyion (0 2 b.)
podpora kulturních akci a její způsob (0 2 b.)

b)

3742-6

další dílčí kritéria

8)

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:

1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
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4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven
50%), je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má

za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.) vjednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na
neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Čas provozovatele Radiospol s.r.o. IČ: 27666395, se sídlem Karla Svobody 130/95,
PSČ 72527, Ostrava, prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtech Břeclav město 2 93,2 MHz / 100
W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 1 0 0 W.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí
nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítla.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro které Rada
udělila licenci právě tomuto žadateli:
I.
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Účastník řízení Radiospol s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio Čas, jehož
výběr skladeb bude tvořen směsí hudebních žánrů popu, folku, folkrocku, zlidovělými, stejně jako
alternativními směry hudby s akcentem na české a slovenské písničky, jejich podíl činí minimálně 40%.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 35 - 60 let.

Základní programová specifikace: Hudební rozhlasová stanice s regionálním zpravodajstvím.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Za naplnění tohoto kritéria Rada přidělila osm bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele. Tato dílčí kritéria byla
ohodnocena třemi body. Účastník řízení provozoval rozhlasové vysílání osm let na programu Rádio Čas
Dyje. Statutárním orgánem společnosti je jednatel RNDr. Radim Parízek, který se zabývá rozhlasovým
vysíláním šestnáct let, jak je podrobně uvedeno v projektu žadatele. Také vedoucí pracovníci společnosti
splňují toto dílčí kritérium. Ve vedoucích funkcích žadatele jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí i
v jiných médiích, což žadatel doložil jejich profesními životopisy.

Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení doložil potvrzeními o předjednané spolupráci, která jsou součástí
správního spisu. Pro získávání informací má Rádio Čas vypracován systém regionálních redakcí.
Konkrétně pro získávání informací na území, které pokrývají kmitočty zařazené do tohoto licenčního
řízení, mají k dispozici 3 kmenové redaktory a „krajánky" v Břeclavi, Kyjově, Strážnici, Veselí nad
Moravou a Velkých Bílovicích. Další podrobné informace jsou uvedeny v projektu žadatele. Rada za toto
kritérium přidělila jeden bod.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena (technologie pro
výrobu, zpracování, odbavování i vysílání programu, rovněž i vybavení studií a ostatní vybavení). Žadatel
uvedl, že veškerou technologii a technické vybavení potřebné pro provozování rozhlasové stanice přímo
vlastní a provozuje. Kompletní soubor techniky je připraven k zahájení vysílání ve velmi krátké době.
Z toho důvodu bylo toto kritérium ohodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo
hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání byla souhrnně ohodnocena třemi body. Financování
rozhlasových aktivit celé skupiny je realizováno z vlastních zdrojů, získaných ze zisku z předchozích let.
Vzhledem k tomu, že Rádio Čas již na Slovácku vysílání provozovalo a má k dispozici kompletní
technologii pro výrobu, zpracování, odbavování i vysílání programu, nevyžádá si znovuzahájení vysílání
žádné větší investice do technických zařízení. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu
úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému telekomunikačnímu úřadu ani
žádné jiné státní instituci. Také závazky z obchodního styku společnost hradí průběžně, není v platební
neschopnosti. V současné době není žadatel zatížen žádným bankovním úvěrem ani leasingem. Svá
tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti, bankovní referencí a obchodními plány.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno a žadatel získal dva body.
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Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníkem společnosti Radiospol s.r.o. je
RNDr. Radim Parízek, doloženo výpisem z Obchodního rejstříku. Společnost je zcela transparentní.
Zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že žadatel získal sedm
bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl
žadatelem stanoven na minimálně 6 %. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání
(Rada brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili 6%) však nedosahuje střední hodnoty podílu
mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen jeden bod. Program Radia Čas je kompletně
připravován a realizován vlastním týmem. Hudební scheduling, redakční práce na přípravě
zpravodajských příspěvků i celých relací, publicistika, hudební pořady, vstupy moderátorů, ale i
autoreklamní prvky, spoty, vstupy externích spolupracovníků, to vše jsou de facto autorské pořady. Z
tohoto pohledu je tak podíl autorsky vyrobených pořadů 100%. Příklady konkrétních pořadů: Vinařský
magazín, Večerní seznamka, písničky na přání či rozhovory s významnými lidmi z regionu i ČR. Střední
hodnotu podílu autorských pořadů nebylo možné na daném území stanovit.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen jedním bodem. Zpravodajské rubriky budou
zařazovány ve všední den 1x za hodinu v čase od 6. do 13. hodin, ráno mezi 6. a 9. hodinou 2x za
hodinu, délka zpravodajské relace bude mít v průměru dvě minuty. Střední hodnotu podílu
zpravodajských a servisních informací nebylo možné na daném území stanovit.
Dílčí kritérium lokalizace programu skládající se z nově vyráběného programu, orientace na region a
orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno celkově třemi body.
Program Radia Čas je zcela původní není přebíraný od jiného provozovatele. Při přípravě a realizaci
programu je základní programovou strategií přiblížit se obyvatelům regionu a okolí, přizpůsobit se jejich
potřebám a venkovskému životnímu stylu, podávat lokální informační servis. Svá tvrzení žadatel doložil
potvrzeními o spolupráci s místními i oblastními organizacemi.

Hudební profil Radia Čas je tvořen směsí hudebních žánrů popu, folku, folkrocku, zlidovělými a
alternativními směry hudby s akcentem na české a slovenské písničky, jejich podíl činí minimálně 40%.
Žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Na
pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Vyhodnocení přínosu
hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o licenci (tj. v projektu)
navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně než 3 obdobné
programy znamenají udělení bodu), (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů). Z toho důvodu nebyly
žadateli přiděleny za tato dílčí kritéria žádné body.
Cílová skupina posluchačů byla žadatelem stanovena ve věku 35 - 60 let. Na daném území není
dostatečně zastoupeno vysílání pro cílovou skupinu nad 45 let. Proto bylo toto kritérium hodnoceno
jedním bodem, (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů).
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Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny jedním bodem. Mezi zásadní
programové prvky jsou zařazeny lokálně-regionální informace, které zohledňují odlišnosti jednotlivých
ročních a především časových odlišností v průběhu jednotlivých týdnů a dnů.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno. Žadatel získal
šest bodů. Plného počtu bodů žadatel dosáhl tím, že dílčí kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich
uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
K dílčímu kritériu vlastní autorské pořady programu Radia Čas žadatel uvedl, např. „Vinařský magazín"
zaměřený na podstatu a největší fenomén regionu jižní Moravy. „Kluci holky z naší školky", pořad pro
děti, „Babinec" - magazín přinášející rady, tipy a postřehy očima ženy „Chalupáři", rady a postřehy pro
kutily, zahrádkáře a chalupáře, další pořady jsou uvedeny v projektu žadatele.
Podporu začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Radia Čas chce žadatel realizovat
mimo jiné i vydáváním nových alb nadějných talentů, kdy do vysílání jsou zařazovány informace o
aktualitách tohoto charakteru nebo pořádáním „Megakoncertu pro všechny bezva lidi", ve kterém
dostávají prostor vedle známých českých a slovenských interpretů také mladí talentovaní umělci. Svá
tvrzení žadatel doložil potvrzeními o předjednané spolupráci.
Rádio Čas podporuje také kulturní dění v regionu. Jeho moderátoři se účastní např. reprezentačního
PLESU V GALA. Žadatel doložil písemná vyjádření kulturních institucí, pořadatelských organizací a
dalších subjektů. Do vysílání jsou zařazovány informace o pořádání kulturních akcí např. akce
Masarykova Muzea v Hodoníně.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Rada žadateli přidělila čtyři body. Plného počtu bodů žadatel dosáhl tím,
že dílčí kritéria byla zodpovězena a tvrzení v nich uvedená, doložena předjednanými spoluprácemi.
Způsob podpory bude spočívat v aktuálním zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života těchto obyvatel a účastí Rádia Čas na těchto akcích. Tato tvrzení žadatel doložil
předjednanými spoluprácemi.
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení Radiospol s.r.o. se žádostmi ostatních účastníků
řízení o udělení licence. Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž
vítězných uchazeč naplnil zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než další
uchazeči, jsou uvedeny vždy v příslušných částech odůvodnění výroku o zamítnutí žádosti v následujícím
textu tohoto rozhodnutí.
Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, Rádio Dyje s.r.o. uvedeného ve výroku II., jemuž nebyla
licence Radou udělena.
II.

Účastník řízení Rádio Dyje s.r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio Slovácko,
jehož těžištěm je zlidovělá hudba, tj. pop, folk, folkrock s důrazem na domácí tvorbu, zahrnuje i hudbu
napříč jinými žánry.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 30 - 45 let.
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Základní programová specifikace: Informačně lokálně zaměřená hudební rozhlasová stanice.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno a žadatel získal sedm bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a přidělila žadateli dva body. Společnost Radio Dyje s.r.o. byla
založena jako servisní organizace Radia Dyje v roce 2006 a jako taková sloužila svému účelu do doby
prodeje společnosti Radiospol s.r.o. Statutárním orgánem společnosti je jednatel RNDr. Vojtěch Kotásek,
který byl dřívějším jediným majitelem společnosti Radiospol s.r.o. (od 6 . 1 2 . 2005).
Dílčí kritérium určující zkušenosti vedoucích pracovníků společnosti nebylo žadatelem uvedeno. Z toho
důvodu Rada nepřidělila žádný bod. Žadatel v projektu uvedl strukturu (organizační řešení) společnosti a
pracovní povinnosti na jednotlivých postech.
K otázce organizačního řešení získávání místních informací, žadatel uvedl, že jako zdroje pro přípravu a
vysílání programu chtějí využívat široké spektrum informačních zdrojů, mezi které řadí vlastní redaktory a
externí redakční spolupracovníky, obecní a městské úřady, servis ČTK (aktuálně 24 hodin denně včetně
zvukových příspěvků, internet a doplňkové zdroje: monitoring tisku, vlastní informační síť, policii, hasiče,
ABA, informační a kulturní centra, meteorologickou stanici. Některá tvrzení doložil potvrzeními o
předjednané spolupráci. Rada za toto kritérium přidělila žadateli jeden bod.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena (technologie pro
výrobu, zpracování, odbavování i vysílání programu, vysílací studia a další vybavení). Z toho důvodu bylo
toto kritérium ohodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nula
body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání byla souhrnně ohodnocena třemi body. RNDr. Vojtěch
Kotásek (jediný vlastník společnosti) disponuje vlastními finančními prostředky. Jako doklad slouží
bankovní reference ČSOB a.s., kde má vedeny účty. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči
finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil
výpisy o bezdlužnosti a bankovní referencí.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno a přidělila žadateli dva body.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníkem společnosti Radio Dyje s.r.o. je
RNDr. Vojtěch Kotásek, doloženo výpisem z Obchodního rejstříku. Společnost je zcela transparentní.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo hodnoceno šesti body. Rada dospěla
k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena
následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl
žadatelem stanoven na minimálně 6,5 %. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání

3742-12

(Rada brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili 6,5%) však nedosahuje střední hodnoty podílu
mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Program Rádio Slovácko je realizován
vlastním týmem. Jako procentuální podíl žadatel uvedl minimálně 10% z mluveného slova.
Zpravodajské relace budou zařazovány ve všední dny v době od 6. do 9. hodin každou půlhodinu, dále
každou hodinu. Jedná se o minimálně 10% z podílu mluveného slova. Střední hodnotu podílu
zpravodajských a servisních informací nebylo možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl
účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace na užší lokalitu bylo ohodnoceno třemi body.
Program Rádia Slovácko je zcela původní není přebíraný od jiného provozovatele. Zpravodajství Rádia
Slovácko bude lokální, doplněné pouze o zásadní informace z České republiky, Evropy, popřípadě o
celosvětové události mimořádného významu.
Hudební profil Radia Slovácko je formát s těžištěm ve zlidovělé hudbě, tj. i v popu, folku, folkrocku s
důrazem na domácí tvorbu, zahrnuje i hudbu napříč jinými žánry. Žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Na pokrytém území je vysíláno více
programů obdobného hudebního formátu. Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních
žánrů je dáno srovnáním v žádosti o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu
programů s obdobným formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu), (příloha č. 2,
přehled rozhlasových programů). Z toho důvodu nebyly žadateli přiděleny za tato dílčí kritéria žádné
body.
Cílová skupina posluchačů byla žadatelem stanovena na 30 - 45 let. Na daném území je tato cílová
skupina dostatečně zastoupena. Proto bylo toto kritérium hodnoceno nulou bodů, (příloha č. 2, přehled
rozhlasových programů).

Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Rádio Slovácko bude přinášet
svým posluchačům tok programových prvků nonstop 24 hodin denně, s přirozeným členěním na prime
time a ostatní části dne a týdne s důrazem na témata určená pro posluchače, kteří v daném čase
poslouchají.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno a přidělila šest
bodů. Plného počtu bodů žadatel dosáhl tím, že dílčí kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich
uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
K dílčímu kritériu vlastních autorských pořadů programu Radia Slovácko žadatel uvedl, např. Vinařský
magazín, či aktuality ze zemědělství dle aktuálních potřeb průběhu roku a jednotlivých ročních období.
Samostatné delší pořady budou směřovány spíše na podvečer či víkendy. Např. večerní talk show,
seznamka, písničky na přání či rozhovory s významnými lidmi z regionu i České republiky.
Podporu začínajících umělců a její lokalizaci na region v programu Radia Slovácko chce žadatel
realizovat zařazováním speciálních pořadů věnovaných začínajícím umělcům. Svá tvrzení doložil
potvrzeními o předjednané spolupráci.
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Rádio Slovácko podporuje také kulturní dění v regionu např. účastí rádia na různých kulturních akcích a
výstavách např. zahrádkářské, chovatelské nebo vinařské včetně účasti na historicky tradičních lidových
oslavách - dožínky, vinobraní, masopust. Pro podporu tohoto tvrzení předkládají písemná vyjádření
kulturních center.

Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Zmožných 4 bodů získal žadatel 4 body. Plného počtu bodů žadatel
dosáhl tím, že dílčí kritéria byla zodpovězena a tvrzení v nich uvedená, doložena předjednanými
spoluprácemi.
Způsob podpory bude spočívat v aktuálním zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života těchto obyvatel. Dalším z nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde je možné
reagovat na aktuální témata ze života menšinové populace. Tato tvrzení žadatel doložil předjednanými
spoluprácemi.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence ve vyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti Radiospol s.r.o.
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení o udělení licence Radiospol s.r.o. se žádostí
účastníka Rádio Dyje s.r.o.

Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Radiospol s.r.o. spočívají zejména ve vyšší míře
naplnění zákonného kritéria určujícího ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k
zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b „ zejména v dílčím kritériu
zkušenost vedoucích pracovníků oproti účastníku řízení Rádio Dyje s.r.o.
Další skutečnosti pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Radiospol s.r.o. spočívaly zejména v
tom, že na daném území se projekt předložený společností Radiospol s.r.o. již v minulosti osvědčil a
má na daném území vybudované zázemí, proto lze důvodně předpokládat, že tento žadatel je lépe
schopen zahájit vysílání.
Zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo u vítězného účastníka řízení Radiospol
s.r.o. naplněno ve vyšší míře oproti účastníku řízení Rádio Dyje s.r.o. zejména v dílčím kritériu určující
cílovou skupinu posluchačů.
Zákonné kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. bylo u vítězného účastníka řízení Radiospol s.r.o. a účastníka
řízení Rádio Dyje s.r.o. naplněno ve stejné míře.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo u vítězného účastníka
řízení Radiospol s.r.o. a účastníka řízení Rádio Dyje s.r.o. naplněno ve stejné míře.
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Poslední zákonné kritérium ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. o
přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice bylo u vítězného účastníka řízení
Radiospol s.r.o. a účastníka řízení Rádio Dyje s.r.o. naplněno ve stejné míře.
Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, Rádio Pálavá s. r. o. uvedeného ve výroku lil., jemuž nebyla
licence Radou udělena z následujících důvodů:
III.
Účastník řízení Rádio Pálavá s. r. o. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio Jih
Cimbálka, jehož hudební formát bude tvořen především melodickými skladbami. Formát stanice lze
charakterizovat jako lidová hudba v celé své rozmanitosti a bohatství s důrazem na specifika tradic
regionu.
Program je zaměřený na posluchače ve věku 5- 90 let s jádrem 20 - 60 let.
Základní programová specifikace: Regionální rozhlasová stanice s důrazem na regionální hudbu a lokální
zpravodajství vysílající 24 hodin denně.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno a dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno a žadatel získal osm
bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele. Tato dílčí kritéria byla
ohodnocena třemi body. Žadatel provozuje patnáct let rozhlasovou stanici Rádio Jih. Statutárním
orgánem společnosti je jednatelka Jana Svobodová, která se zabývá rozhlasovým vysíláním od roku
1994, jak je uvedeno v projektu žadatele. Také vedoucí pracovníci společnosti splňují toto dílčí kritérium.
Ve vedoucích funkcích žadatele jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí, což žadatel doložil jejich
profesními životopisy.
K otázce organizačního řešení získávání místních informací se žadatel vyjádřil obecně. Žadatel uvedl, že
má síť posluchačů - redaktorů, kteří je o všem aktuálním informují telefonem mailem a prostřednictvím
sociálních sítí. K projektu připojil i předjednané spolupráce (např. s Městem Lanžhot). Rada za toto dílčí
kritérium udělila jeden bod.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena (technologie pro
výrobu, zpracování, odbavování i vysílání programu, vysílací studia a další vybavení). Z toho důvodu bylo
toto kritérium ohodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nula
body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání byla souhrnně ohodnocena třemi body. Rádio Jih je
financováno výhradně z prodeje reklamního času, ze kterého jsou kryty veškeré náklady na provoz a
rozvoj stanice. Na reklamním trhu je zastupováno samostatnou reklamní agenturou Rádio
Promotion s.r.o. Jednorázové organizačně technické náklady spojené s vybudováním Rádia Jih Cimbálka
budou kryty z prostředků společnosti Rádio Pálavá s.r.o. a formou půjčky společníků do společnosti.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání je doložena bankovní referencí žadatele. Žadatel nemá
žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení nebo zdravotním
pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti a bankovní referencí.
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Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Žadatel byl ohodnocen dvěma body.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníky společnosti Rádio Pálavá s.r.o.
jsou Ing. Michal Plachý a Jana Svobodová, doloženo výpisem z Obchodního rejstříku. Společnost je
zcela transparentní.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že žadatel získal sedm
bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl
žadatelem stanoven na 5 - 21 %. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání (Rada
brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili 5%) však nedosahuje střední hodnoty podílu mluveného
slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen jeden bod. Mezi vlastní autorské pořady řadí
Rádia Jih Cimbálka např. program o cimbálových muzikách a dechových hudbách. Žadatel uvedl, že
bude vyrábět 5 0 - 1 0 0 % vlastních autorských pořadů.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen jedním bodem. Zpravodajské vstupy budou
vysílány každou hodinu od 6. do 18. hodin. Podíl z celého vysílání bude 2 - 10 %. Střední hodnotu podílu
zpravodajských a servisních informací nebylo možné na daném území stanovit, z toho důvodu byl
účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu a orientace na region
bylo ohodnoceno dvěma body. Program Rádia Jih Cimbálka bude nový, originální a vyráběný ve
vlastních studiích. Zpravodajství bude přinášet souhrnný přehled nedůležitějších zpráv předešlého dne a
také očekávaných událostí s důrazem na region. Také hudební formát, zohledňuje regionální zvláštnosti
a specifické hudební preference v regionu Slovácka. Dílčí kritérium orientace na užší lokalitu je v projektu
specifikováno pouze obecně. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod.

Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen dvěma body. Hudební formát Rádia Jih Cimbálka
bude tvořen především melodickými skladbami. Formát stanice lze charakterizovat jako lidová hudba v
celé své rozmanitosti a bohatství s důrazem na specifika tradic regionu. Žánrová nabídka žadatele
splňuje parametry manuálu (méně než 3 obdobné programy). Navrhovaný hudební formát je na daném
území zastoupen v každé lokalitě jedním programem, v lokalitě Kyjov dvěma programy s obdobnými
formáty. (Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně
než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu), (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů).
Cílová skupinu posluchačů byla žadatelem stanovena na 5 - 90 let s jádrem 20 - 60 let. Rada takto
zvolenou cílovou skupinu vyhodnotila jako blíže neurčenou. Proto bylo toto kritérium hodnoceno nulou
bodů.
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Ze stejného důvodu Rada nepřidělila bod za programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu, kdy cílová
skupina nebyla identifikována. Žadatel ve svém projektu označil za programové prvky např. každodenní
prezentaci lokálních souborů, muzik, kapel, zpěváků a zpěváčků z regionu Slovácka.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno a Rada přidělila
pět bodů. Tvrzení týkající se spolupráce byla doložena.
K dílčímu kritériu vlastní autorské pořady programu Rádio Jih Cimbálka žadatel uvedl, že bude do
vysílání zařazovat pořady o cimbálových muzikách a dechových hudbách. Bližší informace o autorských
pořadech žadatelem uvedeny nebyly.
Podporu začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rádio Jih Cimbálka chce žadatel
realizovat každodenní prezentací lokálních souborů, muzik, kapel, zpěváků a zpěváčků z regionu
Slovácka a podporou projektů, které se přímo podílí na rozvoji a zachování lidových tradic. Svá tvrzení
žadatel doložil potvrzeními o předjednané spolupráci.
Rádio Jih Cimbálka podporuje také kulturní dění v regionu. Je mediálním partnerem významných akcí
pořádaných v regionu, kterými jsou např. Festival slunce - strážnice, Jízda králů Vlčnov a Hluk, Slovácký
rok Kyjov. Ostatní kulturní akce jsou uvedeny v projektu žadatele. Svá tvrzení žadatel doložil potvrzeními
o předjednané spolupráci.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Žadateli byly uděleny čtyři body. Plného počtu bodů žadatel dosáhl tím,
že dílčí kritéria byla zodpovězena a tvrzení v nich uvedená, doložena předjednanými spoluprácemi.
Způsob podpory bude spočívat např. ve spolupráci se sdružením Romů a národnostních menšin,
pořádáním celorepublikových festivalů romské kultury a Miss Roma ČR s finálovým večerem právě
v Hodoníně. Ostatní spolupráce jsou uvedeny v projektu žadatele. Tato tvrzení žadatel doložil
předjednanými spoluprácemi.
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení o udělení licence Radiospol s.r.o. se žádostí
účastníka Rádio Pálavá s. r. o.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence ve vyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti Radiospol s.r.o.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Radiospol s.r.o. spočívají zejména ve vyšší
míře naplnění zákonného kritéria podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., především ve
vyšší míře naplnění dílčích kritérií určujících cílovou skupinu posluchačů, programových prvků ve
vazbě na cílovou skupinu a dílčího kritéria orientace vysílání na užší lokalitu oproti účastníku řízení
Rádio Pálavá s. r. o.
Účastník řízení Rádio Pálavá s. r. o. předčil projekt vítězného účastníka Radiospol s.r.o. pouze v dílčím
kritériu týkající se programů s obdobným formátem a přínosu tohoto hudebního formátu. Hudební
formát Rádia Jih Cimbálka se zaměřil na lidovou hudbu, tudíž Rada konstatovala, že na daném území
není tento hudební formát zastoupen.
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Ve své správní úvaze ohledně přidělení licence žadateli Radiospol s.r.o. Rada zohlednila skutečnost,
že na daném území již společnost v minulosti svůj program vysílala, má tak pro vysílání vybudované
potřebné zázemí. Rada se též důvodně domnívá, že znalost prostředí, které již tento žadatel signálem
svého programu pokrýval, odůvodňuje závěry Rady ohledně kvalitnější lokalizace programu na region i
užší lokalitu.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo u vítězného účastníka
řízení Radiospol s.r.o. naplněno ve vyšší míře, zejména za naplnění dílčího kritéria hodnotícího vlastní
autorské pořady oproti účastníku řízení Rádio Pálavá s. r. o.
Zákonné kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. bylo u vítězného účastníka řízení Radiospol s.r.o. a účastníka
řízení Rádio Pálavá s. r. o. naplněno ve stejné míře.
Poslední zákonné kritérium ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. o
přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice bylo u vítězného účastníka řízení
Radiospol s.r.o. a účastníka řízení Rádio Pálavá s. r. o. naplněno ve stejné míře.

Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. uvedeného ve
výroku IV., jemuž nebyla licence Radou udělena z následujících důvodů:
IV.
Účastník řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
programu COUNTRY RÁDIO, jehož hudební formát sestává především z country, folku, trampské písně,
bluegrassové hudby a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let. V tomto formátu
zásadně převažuje česká tvorba.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 35 - 79 let. Pro ženy i muže stejným dílem.
Základní programová specifikace: Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno, žadatel získal osm bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení má
zkušenosti s rozhlasovým vysíláním od roku 1991. Statutární orgán společnosti jsou jednatelé Luboš
Jetmar, Mgr., a Vladimír Faifr, MBA, C S c , kteří se rozhlasovým vysíláním zabývají řadu let, jak je
uvedeno v projektu žadatele. Také vedoucí pracovníci společnosti splňují toto dílčí kritérium. Ve
vedoucích funkcích žadatele jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí, což žadatel doložil jejich
profesními životopisy.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení doložil potvrzeními o předjednané spolupráci, která jsou součástí
správního spisu. Informace hodlá získávat od magistrátu města (dopravní výluky, opravy a uzávěry,
odstávky vody, plynu a el. energie) a dalších institucí. Rada za toto kritérium přidělila jeden bod.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena (technologie pro
výrobu, zpracování, odbavování i vysílání programu, vysílací studia a další vybavení). Z toho důvodu bylo
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toto kritérium ohodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nula
body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání byla souhrnně ohodnocena třemi body. Investiční kapitál
potřebný k realizaci projektu bude žadatel čerpat výhradně z vlastních zdrojů. Žadatel je součástí silné
mediální skupiny GES Group Holding, patřící do skupiny mediálních společností, generujících zisky.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání je doložena bankovní referencí a obchodním plánem
žadatele. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení
nebo zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti a bankovní referencí.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo částečně splněno a udělila žadateli jeden bod.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníkem společnosti RÁDIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. je RÁDIO UNITED GROUP a.s. IČ: 291 27 599, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, doloženo výpisem z Obchodního rejstříku.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové
vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě
fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a
mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se společností se
sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Akcionářem RÁDIO UNITED GROUP a.s. IČ: 291
27 599, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, je GES MEDIA ASSET, a.s.,
IČ: 271 81 804, Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejímž akcionářem je GES ASSET
HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejímž jediným
společníkem je nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B. V „ Amsterdam, Locatellikade 1, 1076
AZ Amsterdam, Nizozemské království, IČ zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v
Amsterdamu pod č. 34259187.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že žadatel získal sedm
bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl
žadatelem stanoven na 8% jinak v rozsahu 7 - 1 2 %. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém
objemu vysílání (Rada brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili 7%) však nedosahuje střední
hodnoty podílu mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný
bod.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen jeden bod. Žadatel uvedl, že bude vyrábět 100
% vlastních autorských pořadů.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen jedním bodem. Zpravodajské vstupy v
pracovních dnech mezi 05:00-09:00 každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00 každou hodinu s výjimkou
11:00 a 14:00 kdy vysílají rozšířené kulturní pozvánky s akcentem na region, ty pak aktuálně doplňují
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ještě ve 20:00. Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nebylo možné na daném
území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Dílčí kritérium lokalizace programu, skládající se z nově vyráběného programu, orientace na region a
orientace na užší lokalitu bylo ohodnoceno celkově třemi body.
Program COUNTRY RÁDIO je zcela původní není přebíraný od jiného provozovatele. Pro region počítají
s rozšířením zpravodajského servisu o události z této lokality. V servisních rubrikách bude žadatel
informovat o počasí na jižní Moravě a součástí bude i rozšíření stávajícího dopravního servisu. Informace
o dopravě budou dodávány Ústředním Auto Moto Klubem, který připravuje přesné a aktuální dopravní
informace z jakékoliv části České republiky, tedy lokální dopravní servis z jižní Moravy. Spolupráce s
místními kulturními středisky zajistí dostatek informací o kulturním dění v regionu, které se následně
promítnou do vysílání COUNTRY RADIA.
Hudební formát COUNTRY RADIA sestává především z country, folku, trampské písně, bluegrassové
hudby a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let. V tomto formátu zásadně převažuje
česká tvorba. Žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry
manuálu. Na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Vyhodnocení
přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o licenci (tj. v projektu)
navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně než 3 obdobné
programy znamenají udělení bodu), (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů). Z toho důvodu nebyly
žadateli přiděleny za tato dílčí kritéria žádné body.
Cílová skupina posluchačů byla žadatelem stanovena ve věku 35 - 79 let. Pro ženy i muže stejným dílem.
Na daném území není dostatečně zastoupeno vysílání pro cílovou skupinu nad 45 let. Proto bylo toto
kritérium hodnoceno jedním bodem, (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny jedním bodem. Mezi konkrétní
programové prvky pro cílovou skupinu posluchačů COUNTRY RADIA patří především zpravodajství
obsahující informace z regionu včetně lokálních dopravních informací, předpovědi počasí a sezónních
servisů. Dopravní zpravodajství pak odbavují prostřednictvím moderátorů Ústředního Auto Moto Klubu.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu žadatele.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno a žadateli udělila
šest bodů. Plného počtu bodů žadatel dosáhl naplněním tohoto kritéria tím, že dílčí kritéria byla zcela
zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
K dílčímu kritériu vlastních autorských pořadů programu COUNTRY RÁDIO žadatel uvedl např. Knižní
hitparádu, pořad Miloně Čepelky z Divadla Járy Cimrmana, Country mám rád a další autorské pořady
uvedené v projektu žadatele.
Podporu začínajících umělců a její lokalizace na region v programu COUNTRY RÁDIO chce žadatel
realizovat pravidelnými informacemi v kulturních pozvánkách, ve zpravodajství a ve speciálních pořadech
zaměřených na jednotlivé hudební žánry o kulturních a společenských akcích v regionu. Konkrétní akce
jsou uvedeny v projektu žadatele. Svá tvrzení žadatel doložil potvrzeními o předjednané spolupráci.
Country Rádio podporuje také kulturní dění v regionu. Bude informovat o dění a volnočasových
možnostech v Hodoníně, Kyjově, Břeclavi a okolí. Z Hodonína např.: akce pořádané Domem kultury
Hodonín (akce jako festival CONCERTUS MORAVIAE či Hodonínské kulturní léto), v Kyjově budou
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podporovat festival Žalmanův folkový Kyjov, v Břeclavi a okolí např. Fašankový průvod. Ostatní kulturní
akce jsou uvedeny v projektu žadatele.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno. Žadateli byly přiděleny čtyři body. Plného počtu bodů žadatel dosáhl tím,
že dílčí kritéria byla zodpovězena a tvrzení v nich uvedená, doložena předjednanými spoluprácemi.
Způsob podpory spočívá v zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a společenského
života těchto obyvatel. Lze říci, že COUNTRY RÁDIO svým programem oslovuje kulturní menšinu
obyvatel právě svým zaměřením na regionální zpravodajství a informace. COUNTRY RÁDIO
spolupracuje na mnoha etnických a multikulturních festivalech, dává příležitost prezentaci jejich interpretů
ve svém vysílání, informuje o konání těchto akcí ve svých kulturních servisech.

Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení o udělení licence Radiospol s.r.o. se žádostí
účastníka RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence ve vyšší míře
naplňuje právě žádost společnosti Radiospol s.r.o.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Radiospol s.r.o. spočívají zejména ve vyšší
míře naplnění zákonného kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., oproti účastníku řízení RÁDIO UNITED
BROADCASTING s.r.o.
Ve své správní úvaze ohledně přidělení licence žadateli Radiospol s.r.o. Rada zohlednila skutečnost, že
na daném území již společnost v minulosti svůj program vysílala, má tak pro vysílání vybudované
potřebné zázemí. Rada se též důvodně domnívá, že znalost prostředí, které již tento žadatel signálem
svého programu pokrýval, odůvodňuje závěry Rady ohledně kvalitnější lokalizace programu na region i
užší lokalitu.
Zákonné kritérium určující ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b „ bylo u vítězného účastníka řízení
Radiospol s.r.o. a účastníka řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. naplněno ve stejné míře.
Zákonného kritérium určující podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b „ přínos programové
skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového
vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo u vítězného účastníka řízení
Radiospol s.r.o. a účastníka řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. naplněno ve stejné míře.

Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo u vítězného účastníka
řízení Radiospol s.r.o. a účastníka řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. naplněno ve stejné
míře.
Poslední zákonné kritérium ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. o
přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice bylo u vítězného účastníka řízení
Radiospol s.r.o. a účastníka řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. naplněno ve stejné míře.
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S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v sou ladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až IV. tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádostí o licenci lze podle ustanovení §19 a § 66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 21.10.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 13.11.2014, Příloha č.1 - programové podmínky), Dokument
(přehled, 13.11.2014, Příloha č.2 - programy zachytitelné v Břeclavi), Dokument (přehled,
13.11.2014, Příloha č. 2 - programy zachytitelné v Hodoníně), Dokument (přehled, 13.11.2014,
Příloha č. 2 - programy zachytitelné v Kyjově), Dokument (mapa, 13.11.2014, Příloha č. 3 mapa
- BŘECLAV MĚSTO 2 93,2 MHz), Dokument (mapa, 13.11.2014, Příloha č. 3 mapa HODONÍN MĚSTO 91,4 MHz), Dokument (mapa, 13.11.2014, Příloha č. 3 mapa - KYJOV 91,8
MHz)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Radiospol s.r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Čas

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební rozhlasová stanice s regionálním zpravodajstvím

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova minimálně 6 %

-

zpravodajství ve všední den 1x za hodinu v čase od 6. do 13. hodin, ráno mezi 6. a 9. hodinou
2 x z a hodinu, délka zpravodajské relace bude mít v průměru dvě minuty

-

hudební žánr: pop, folk, folkrock, zlidovělé i alternativní směry hudby s akcentem na české a
slovenské písničky. Česka a slovenská hudba tvoří minimálně 40% podíl

-
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program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 35 - 60 let

Programy zachytitelné v Břeclavi
Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

Programová skladba

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Místníinfo

Menšiny

wsílání
ČRo 1 Radiožurnál

Zpravodajsko-

posluchači,

Převaha

Informační servis o

Speciální pořady věnované

publicistická

preferující seriózní

zpravodajství a

událostech doma i v zahraničí;

náboženskému životu,

celoplošná stanice

informace

publicistiky

zprávy z politiky, ekonomiky,

národnostním menšinám

kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě,
energetice a o počasí;
autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a
podniků a dalších osobností;
publicistické příspěvky
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční
populární hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská

nejrůznější věkové

Poměr hudby a

Rozhlasové hry, četba,

Přebírá pořady

celoplošná stanice

skupiny, z

mluveného slova

publicistika, zpravodajství,

regionálních studií

nejrůznějších koutů

50:50

informace, zábava, vysílání

země

pro děti, poradenství,
dokument coby v ý p o v ě ď o
naší době, rubriky Host do
d o m u , Čas ke snění, Černobílá
mozaika, Radioautomat,
Rádio na kolečkách, Tobogan,
Jak to vidí...

Český rozhlas/
ČRo 3 Vltava

Kulturní stanice

Nejrůznější věkové

Klasická i jazzová

(syntéza všech druhů

skupiny se zájmem o

hudba, ale i přenosy všední dny s t e j n é - r a n n í

Programové schéma je ve

Romano Drom aneb Cesty
Romů - pořad se zabývá

kultury a umění)

kulturu

z rockových klubu,

zpravodajská Mozaika- info

osudy Romů a jejich životní

alternativní hudba

z kultury, recenze vážné

kulturou

hudbv, M a t i n é - setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čaiovna-Dořad
pro novou generaci kultur,
DosluchaČů. večer O D e r a Český rozhlas/
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Šest hodin komentářů,

Celoplošná analyticko-

Zabývá se problematikou

ČRo 6

analýz, diskusí a jiných

publicistická stanice,

národnostních menšin.

zajímavých pořadu.

zaměřená nejen na

Věnuje se t é m a t ů m , která

komentování politických

jsou vámi i námi diskutována.

událostí, ale zejména na
přibližování vzniku, vývoje a
života občanské společnosti

České

republiky a evropských

zemí, pořady zaměřené na
kulturu, ekonomiku,
historické události,

ČRo Brno

Regionální stanice

Dospělí posluchači na

Brněnské vysílání nabízí

Regionální vysílání v

Českého rozhlasu,

jižní a východní

mimořádně pestrou hudební

Jihomoravském a

vysílání denně od

Moravě

nabídku, od populárních a

Zlínském regionu

05:00-20:00 hod.(po-

folklórních písní až po vážnou

pá); 06:00-18:00

hudbu, a srovnatelnou

(so+ne)

pestrost v žánrech
zpravodajských,
publicistických i zábavných

Frekvence 1, a.s. /

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu

60.-80. léta +

FREKVENCE 1

rádio zábavy a

s cílovou skupinou 29 novinky, 40% česká

informací

- 4 9 let

Informační diskusní kluby,

Služba regionům

publicistické pořady (Press

v rámci celoplošného

hudba, střední

klub), interaktivita - práce

vysílání

proud, rock, dance,

s posluchačem, rádio zábavy a

folk, country

informací, zpravodajství a
servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné
všem
- kontaktní r á d i o každodenní partner
- zpravodajství

RÁDIO STATION BRNO, spol. s hudební regionální
r . o . / K I S S HÁDY

stanice středního

16-29 let s přesahem

nejnovější hity

dynamický program plný

Aktuální informace o

39 let

doplněné o klasické

trendových pořadů, např.

společenském a

menšiny obyvatelstva podle

hity 90. let, 15%

ráno s Bořkem a Alenou,

kulturním dění

věku

mluvené slovo

dopravní zpravodajství, žhavé

proudu

tipy, vánoční strom, upíří rej, s
Kissem na cestách
LONDA, spol. s r.o. / RÁDIO
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Celoplošné

p. 30-45 let

Maximální zaměření

Podíl mluveného slova - 3 2 % , Informace z regionů

hudební složkou oslovuje

IMPULS

zpravodajské a

s. 25-50 let

na českou hudební

z t o h o 22% zpráv a informací. v pravidelných časech a

informační rádio,

produkci-65%,

Zpravodajství 06:00 -20:00 -

přesné f o r m ě ,

v hudební složce

rock, folk, pop

2x v hodině + servisní

spolupráce s radnicemi

vysílání s maximálním

informace, aktuální téma dne, velkých měst

zaměřením na Českou

kontaktní p o ř a d y - r e a k c e

produkci

posluchačů, důraz na
interaktivní pořady,
publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve
společnosti

Rádlo Pálavá s . r . o . / Rádio Jih Regionální hudebně-

p. 20-29

80. léta - současnost Zpravodajství, kulturní servis,

Důraz na lokální

pop, folk a taneční

dopravní informace, počasí,

informace

s důrazem na místní

hudba, hudební

informace pro turisty,

zpravodajství

formát hot AC

kontaktní pořady, hitparády,

s regionálními

seznamky, víkendové pořady

vybočeními (folk)

pro rodinu a domácnosti,

zábavná stanice

s. 16-50

podíl mluveného slova 12%

NONSTOP s.r.o. / RÁDIO

hudebně-zábavná

15-45 let, primárně

Pop, rock, současná

Zprávy, počasí, kultura,

Informační servis pro

KROKODÝL

regionální rozhlasová

20-29 let

taneční hudba, širší

publicistika, politika,

jihomoravský region

hudební záběr o

ekonomika, sport

stanice

víkendu
AZ Media a. s. / ROCK MAX

Hudebně zpravodajská p. 30-45 let s. 45-55

Rocková hudba

Speciální tématické p o ř a d y -

Regionální

a kontaktní rozhlasová let, s. 20-30 let

v celé šíři - od r.

hudebně soutěžní a

zpravodajství z regionu,

1967 - až po

publicistické; Zpravodajství

kontaktní pořady

současnost, česká

vždy v č e l o u hodinu 6.00¬

(telefonní soutěže),

18.00, info z hudby a show-

regionální publicistika

stanice

produkce 1 0 %

businessu, kulturně společ.
akce

Programy zachytitelné dobře
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JUKE BOX, spol. s r.o. / RADIO „Oldies-country rock"
ČAS-FM

p. 18-55 let

hudební formát se

50.-60. léta + rock,

Zpravodajství (sport, počasí,

country & western

dopravní informace, smogové blok sestavený

Stručný zpravodajský

stručným

zpravodajství), soutěže,

z událostí regionálního

zpravodajstvím

programy Večer s osobností,

charakteru

ČAS kontakt, ČAS na devátou,
Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country
balady, hudební výročí dne,
hitparády...

Posílený prvek

Povoleno o d p o j o v á n í -

country a folk pro

vysílací okruhy Ostrava,

RÁDIO Č A S - F M jižní Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
Morava

jižní Morava. Pro okruh jižní
Morava změna LP upřesnění
hudebního f o r m á t u

Radio Proglas, s.r.o. / RADIO

Rodinné rádio

PROG LAS

široké spektrum

Podíl vážné hudby

Vysílání s důrazem na

Denně zprávy

neklesne pod 16%

křesťanské pojetí hodnot,

z pokrytých regionu

z hudební produkce

pestrá nabídka pro všechny
věkové skupinyje kulturním,
informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným

Podíl folklórní hudby Náboženské pořady
neklesne pod 6%
z hudební produkce
Klasická a duchovní

- Nevysílá reklamy

hudba 14,9%
Populární a výplňová - Podíl mluveného slova
hudba 42,9%

neklesne pod 35%

Folklórní hudba 4,5

- Podíl kulturních pořadů

%

neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
- Podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

Programy zachytitelné částečně

3742-27

Duchovní pořady

PS KŘÍDLA, s.r.o. / Rádio

hudební regionální

PETROV

stanice

cílová skupina 30-39

retro formát (1975¬

Aktuální informace,

80% zpráv místních,

1985), 30% folk a

pravidelné zpravodajství,

důraz na jižní Moravu

country, 10%

počasí, publicistika, strip talk

mluveného slova,

show

slovenská hudba,
brněnská hudební
scéna
RadioPraha s.r.o. / Rádio

Hudební rádio se

Dechovka

zaměřením na

50 let plus

převažujícím

hudebním žánrem je z celkového denního

mluvené slovo minimálně 5 % celoplošné rádio

dechovou hudbu,

dechová hudba,

vysílacího času, autorské

lidovou hudbu a

lidová hudba a

pořady minimálně 3 % z

zlidovělé písně s

zlidovělé písně s

celkového denního vysílacího

přesahy do

přesahy do country,

času, podíl servisních

country, folku,

folku, trampských

informací např. z kultury, z

trampských písní, písní

písní, písní staré

kutilství, zahradničení atd. -

staré Prahy a

Prahy a populární

minimálně 20 minut z

populární písně 60. let.

písně 60. let

celkového denního vysílacího
času

3742-28

skupina seniorů a duševně
nemocných

Programy zachytitelné v Hodoníně
Programy zachytitelné velmi dobře
Rádio

Programová skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební f o r m á t

Programové prvky

ČRo 1 Radiožurnál

Zpravodajsko-publicistická

posluchači, preferující seriózní

Převaha zpravodajství a

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; zprávy z politiky,

Místní info

Speciální pořady věnované

Menšiny

celoplošná stanice

informace

publicistiky

ekonomiky, kultury a sportu, aktuální informace o dopravě, energetice

náboženskému životu,

a o počasí; autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a

národnostním menšinám

podniků a dalších osobností; publicistické příspěvky specializované
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu, česká i zahraniční
populární hudba
CRo 2 Praha

Nezpravodajská celoplošná stanice nejrůznější věkové skupiny, z
nejrůznějších koutů země

Poměr hudby a mluveného

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, informace, zábava,

Přebírá pořady regionálních

slova 50:50

vysílání pro děti, poradenství, dokument coby výpověď o naší době,

studií

rubriky Host do d o m u , Čas ke snění, Černobílá mozaika, Radioautomat,
Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to vidí...

Český

rozhlas/

ČRo 3 Vltava

Kulturní stanice (syntéza všech

Nejrůznější věkové skupiny se

Klasická i jazzová hudba, ale i

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní zpravodajská

Romano Drom aneb Cesty Romů -

druhů kultury a umění)

zájmem o kulturu

přenosy z rockových klubu,

Mozaika- info z kultury, recenze vážné hudby, Matiné - setkání

pořad se zabývá osudy Romů a

alternativní hudba

s osobností, odpolední publicistika, Čaiovna-pořad pro novou generaci

jejich životní kulturou

kultur, oosluchaču, večer 0 e r a - včetně ořenosů
D

ČRo Brno

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou hudební nabídku, od

Regionální vysílání v

rozhlasu, vysílání denně od 05:00¬ východní Moravě

Regionální stanice Českého

populárních a folklórních písní až po vážnou hudbu, a srovnatelnou

Jihomoravském a Zlínském

20:00 hod.(po-pá); 06:00-18:00

pestrost v žánrech zpravodajských, publicistických i zábavných

regionu

íso+nel
EVROPA 2, spol. s r. o . Hudební rádio

Dospělí posluchači na jižní a

p. 12-30 let

/ EVROPA 2

50 % novinky + hity od 1995-

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé telefonování), Factory Bootleg Kulturně-informační rubriky Evropa 2 bere na vědomí veškeré

současnost CHR+hotAC-

Monopol (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2

o dění v regionu,

dění v ČR, a to bez rozdílu

zaměřeno na cílovou skupinu,

zpravodajství, počasí, sport, národnostních, etnických a jiných

angloamerická produkce, 10 %

rubriky Novinky na DVD a

domácí tvorby

Filmové premiéry, lokální

menšin

okna pro místní (regionální)
rozhlasové stanice

Frekvence 1, a.s. /

Všeobecné celoplošné rádio

Zaměřeno na rodinu s cílovou

60.-80. léta + novinky, 40%

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press klub),

Služba regionům v rámci

FREKVENCE 1

zábavy a informací

skupinou 2 9 - 4 9 let

česká hudba, střední proud,

interaktivita - práce s posluchačem, rádio zábavy a informací,

celoplošného vysílání

rock, dance, folk, country

zpravodajství a servisní info info o kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony); obecné rádio přístupné všem, kontaktní rádio,
každodenní partner, zpravodajství

RÁDIO STATION

hudební regionální stanice

BRNO, spol. s r.o. /

středního proudu

16-29 let s přesahem 39 let

KISS HÁDY
p. 30-45 let

nejnovější hity doplněné o

dynamický program plný trendových pořadů, např. ráno s Bořkem,

Aktuální informace o

hudební složkou oslovuje menšiny

klasické hity 90. let, 15%

Edou a Alenou, dopravní zpravodajství, žhavé tipy; charitativní akce:

společenském a kulturním

obyvatelstva podle věku

mluvené slovo

vánoční strom, upíří rej, bezpečnostní akce: s Kissem na cestách

dění

LONDA, spol. s r.o. /

Celoplošné zpravodajské a

Maximální zaměření na

Podíl mluveného slova - 3 2 % , z t o h o 22% zpráv a informací (přesné

Informace z regionu

RÁDIO IMPULS

informační rádio, v hudební složce s. 25-50 let

českou hudební p r o d u k c i -

určení podílů podle vysílacích bloků). Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v

v pravidelných časech a

vysílání s maximálním zaměřením

65%, rock, folk, pop

hodině + servisní informace, aktuální téma dne, kontaktní pořady -

přesné f o r m ě , spolupráce

na českou produkci

reakce posluchačů, důraz na interaktivní pořady, publicistika, reportáže s radnicemi velkých měst
o aktuálních jevech ve společnosti

RadioPraha s.r.o. /

Hudební rádio se zaměřením na

převažujícím hudebním

mluvené slovo minimálně 5 % z celkového denního vysílacího času,

Rádio Dechovka

dechovou hudbu, lidovou hudbu a

50 let plus

žánrem je dechová hudba,

autorské pořady minimálně 3 % z celkového denního vysílacího času,

zlidovělé písně s přesahy do

lidová hudba a zlidovělé písně podíl servisních informací např. z kultury, z kutilství, zahradničení atd. -

country,folku, trampských písní,

s přesahy do country, folku,

minimálně 20 minut z

písní staré Prahy a populární písně

trampských písní, písní staré

celkového denního vysílacího času

60. let.

Prahy a populární písně 60. let

celoplošné rádio

skupina seniorů a duševně
nemocných

3742-29

NONSTOP s . r . o . /

hudebně-zábavná regionální

RÁDIO KROKODÝL

rozhlasová stanice

15-45 let, primárně 20-29 let

Pop, rock, současná taneční

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika, ekonomika, sport

Informační servis pro
jihomoravský region

hudba, širší hudební záběr o
víkendu

Rádio Pálavá s . r . o . /

Regionální hudebně-zábavná

p. 20-29

80. l é t a - s o u č a s n o s t - p o p ,

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní informace, počasí, informace

Rádio Jih

stanice s důrazem na místní

s. 16-50

folk a taneční hudba, hudební

pro turisty, kontaktní pořady, hitparády, seznamky, víkendové pořady

formát hot AC s regionálními

pro rodinu a domácnosti, podíl mluveného slova 12%

zpravodajství

Důraz na lokální informace

vybočeními (folk 8% z hudby)

PS KŘÍDLA, s.r.o. /

hudební regionální stanice

cílová skupina 30-39

Rádio PETROV

retro f o r m á t (1975-1985), 30% Aktuální informace, pravidelné zpravodajství, počasí, publicistika, strip

80% zpráv místních, důraz

folk a country, 10%

talk show

na jižní Moravu

Programové prvky

Místní info

mluveného slova, slovenská
hudba, brněnská hudební
trpná

Programy zachytitelné částečně:
Rádio

Programová skladba vysílání

Cílová skupina

AZ Media a.s. / ROCK

Hudebně zpravodajská a kontaktní p. 30-45 let

MAX

rozhlasová stanice

s. 20-55 let

Hudební f o r m á t

Rocková hudba v celé šíři - 7 0 , Speciální tématické pořady - hudebně soutěžní a publicistické;
80. léta, česká tvorba, nová

Zpravodajství, info z hudby a show-businessu, kulturně společ. akce

Menšiny

Regionální zpravodajství
z regionu, kontaktní pořady
(telefonní soutěže),

rocková produkce

regionální publicistika

RADIO UNITED

Hudebně informační stanice

BROADCASTING s. r.

kulturního zaměření

p. 25-45 let

Hudba 60. léta - současnost,

Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré ráno, Music Expres, Fanclub,

Pracovní příležitosti

důraz na českou tvorbu

Melody t i m e , noční hity. Informace, zprávy včetně dopravy, sportu a

v regionu, kalendárium, co

počasí, zajímavosti o slavných, hitparády, hudební víkendy

s v o l n ý m časem, tipy na

o . / K i s s Publikum

dovolenou, zajímavosti,
program Váš názor,

Radio Proglas, s. r. o.
/ RADIO PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, pestrá nabídka pro

Denně zprávy z pokrytých

pod 16 % z hudební produkce

všechny věkové skupiny, je kulturním, informačním, náboženským,

regionů

vzdělávacím i zábavným médiem.
Podíl folklórní hudby neklesne Náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba

- Nevysílá reklamy

14,9 %
Populární a výplňová hudba

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

42,9 %
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % slovesných pořadů
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6 %

3742-30

Duchovní pořady

Programy zachytitelné v Kyjově
Programy zachytitelné velmi dobře
Rádio

Programová skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební f o r m á t

Programové prvky

ČRo 1 Radiožurnál

Zpravodajsko-publicistická

posluchači, preferující seriózní

Převaha zpravodajství a

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; zprávy z politiky,

Místní info

Speciální pořady věnované

Menšiny

celoplošná stanice

informace

publicistiky

ekonomiky, kultury a sportu, aktuální informace o dopravě, energetice

náboženskému životu,

a o počasí; autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a

národnostním menšinám

podniků a dalších osobností; publicistické příspěvky specializované
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu, česká i zahraniční
populární hudba
ČRo 2 Praha

Nezpravodajská celoplošná stanice nejrůznější věkové skupiny, z
nejrůznějších koutu země

Poměr hudby a mluveného

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, informace, zábava,

Přebírá pořady regionálních

slova 50:50

vysílání pro děti, poradenství, dokument coby výpověď o naší době,

studií

rubriky Host do d o m u , Čas ke snění, Černobílá mozaika, Radioautomat,
Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to vidí...

Český r o z h l a s /
ČRo 3 Vltava

Kulturní stanice (syntéza všech

Nejrůznější věkové skupiny se

Klasická i jazzová hudba, ale i

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní zpravodajská

Romano Drom aneb Cesty Romů -

druhů kultury a umění)

zájmem o kulturu

přenosy z rockových klubu,

Mozaika- info z kulturv, recenze vážné hudbv, Matiné - setkání

pořad se zabývá osudy Romů a

alternativní hudba

s osobností, odpolední publicistika, Čaiovna-pořad pro novou generaci

jejich životní kulturou

kultur, posluchačů, večer O p e r a - v č e t n ě přenosů
ČRo Brno

Regionální stanice Českého

Dospělí posluchači na jižní a

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou hudební nabídku, od

Regionální vysílání v

rozhlasu, vysílání denně od 05:00¬ východní Moravě

populárních a folklórních písní až po vážnou hudbu, a srovnatelnou

Jihomoravském a Zlínském

20:00 hod.(po-pá); 06:00-18:00

pestrost v žánrech zpravodajských, publicistických i zábavných

regionu

(so+ne)
Frekvence 1, a.s. /

Všeobecné celoplošné rádio

Zaměřeno na rodinu s cílovou

60.-80. léta + novinky, 40%

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press klub),

Služba regionům v rámci

FREKVENCE 1

zábavy a informací

skupinou 2 9 - 4 9 let

česká hudba, střední proud,

interaktivita - práce s posluchačem, rádio zábavy a informací,

celoplošného vysílání

rock, dance, folk, country

zpravodajství a servisní info info o kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony); obecné rádio přístupné všem, kontaktní rádio,
každodenní partner, zpravodajství

LONDA, spol. s r.o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné zpravodajské a

p. 30-45 let

Maximální zaměření na

Podíl mluveného slova - 3 2 % , z t o h o 22% zpráv a informací (přesné

Informace z regionu

informační rádio, v hudební složce s. 25-50 let

českou hudební p r o d u k c i -

určení podílů podle vysílacích bloků). Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v

v pravidelných časech a

vysílání s maximálním zaměřením

65%, rock, folk, pop

hodině + servisní informace, aktuální téma dne, kontaktní pořady -

přesné f o r m ě , spolupráce

na českou produkci

reakce posluchačů, důraz na interaktivní pořady, publicistika, reportáže s radnicemi velkých měst
o aktuálních jevech ve společnosti

Rádio Pálavá s . r . o . /

Regionální hudebně-zábavná

p. 20-29

80. l é t a - s o u č a s n o s t - p o p ,

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní informace, počasí, informace

Rádio Jih

stanice s důrazem na místní

s. 16-50

folk a taneční hudba, hudební

pro turisty, kontaktní pořady, hitparády, seznamky, víkendové pořady

formát hot AC s regionálními

pro rodinu a domácnosti, podíl mluveného slova 12%

zpravodajství

Důraz na lokální informace

vybočeními (folk 8% z hudby)

AZ Media a.s. / ROCK

Hudebně zpravodajská a kontaktní p. 30-45 let

MAX

rozhlasová stanice

s. 20-55 let

Rocková hudba v celé šíři - 7 0 , Speciální tématické pořady - hudebně soutěžní a publicistické;
80. léta, česká tvorba, nová
rocková produkce

Zpravodajství, info z hudby a show-businessu, kulturně společ. akce

Regionální zpravodajství
z regionu, kontaktní pořady
(telefonní soutěže),
regionální publicistika

3742-31

Programy zachytitelné částečně:
Rádio

Programová skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební f o r m á t

Programové prvky

Místní info

Menšiny

RADIO UNITED

hudební regionální stanice

16-29 let s přesahem 39 let

nejnovější hity doplněné o

dynamický program plný trendových pořadů, např. ráno s Bořkem a

Aktuální informace o

hudební složkou oslovuje menšiny

BROADCASTING s. r.

středního proudu

klasické hity 90. let, 15 %

Alenou, dopravní zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s

společenském a kulturním

obyvatelstva podle věku

mluvené slovo

Kissem na cestách

dění

Hudba 60. léta - současnost,

Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré ráno, Music Expres, Fanclub,

Pracovní příležitosti

důraz na českou tvorbu

Melody t i m e , noční hity. Informace, zprávy včetně dopravy, sportu a

v regionu, kalendárium, co

počasí, zajímavosti o slavných, hitparády, hudební víkendy

s volným časem, tipy na

o . / K I S S HÁDY
RADIO UNITED

Hudebně informační stanice

BROADCASTING s. r.

kulturního zaměření

p. 25-45 let

o. / Kiss Publikum

dovolenou, zajímavosti,
program Váš názor,

RadioPraha s . r . o . /

Hudební rádio se zaměřením na

převažujícím hudebním

mluvené slovo minimálně 5 % z celkového denního vysílacího času,

Rádio Dechovka

dechovou hudbu, lidovou hudbu a

50 let plus

žánrem je dechová hudba,

autorské pořady minimálně 3 % z celkového denního vysílacího času,

zlidovělé písně s přesahy do

lidová hudba a zlidovělé písně podíl servisních informací např. z kultury, z kutilství, zahradničení atd. -

country,folku, trampských písní,

s přesahy do country, folku,

minimálně 20 minut z

písní staré Prahy a populární písně

trampských písní, písní staré

celkového denního vysílacího času

60. let.

Prahy a populární písně 60. let

celoplošné rádio

skupina seniorů a duševně
nemocných

NONSTOP s. r. o. /

hudebně-zábavná regionální

RÁDIO KROKODÝL

rozhlasová stanice

15-45 let, primárně 20-29 let

Pop, rock, současná taneční

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika, ekonomika, sport

hudba, širší hudební záběr o

Informační servis pro
jihomoravský region

víkendu,mluvené slovo 3 17%
Radio Proglas, s. r. o.
/ RADIO PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, pestrá nabídka pro

Denně zprávy z pokrytých

pod 16 % z hudební produkce

všechny věkové skupiny, je kulturním, informačním, náboženským,

regionů

vzdělávacím i zábavným médiem.
Podíl folklórní hudby neklesne Náboženské pořady
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba

- Nevysílá reklamy

14,9 %
Populární a výplňová hudba

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

42,9 %
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % slovesných pořadů
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6 %
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Duchovní pořady

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-13 975/2014-613 ze dne 19. 3. 2014.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysílače B Ř E C L A V MĚSTO 2 93,2 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (38 090 obyvatel)
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Příloha č. 2 k dopisu čj. Č T Ú - 1 3 975/2014-613 ze dne 19. 3. 2 0 1 4 .
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysílače HODONÍN MĚSTO 91,4 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel Č R : 0,6 % (58 7 9 9 obyvatel)
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Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-13 975/2014-613 ze dne 19. 3. 2014.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače KYJOV 91,8 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 177 obyvatel)
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Opava M ě s t o 3 97,3 M H z / 50 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
AZ M e d i a , a.s. / ROCK MAX
Počet žadatelů
1 ( + 1 vzal žádost zpět)
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
4. 1 1 . 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 8 3 0 / Fax; + i|2o 27^ Bio 8 8 5
+

www.rrtv.cz

AZ Media

a. s.

Palackého 119/908
61200 Brno-Královo Pole
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2013/1000/zab
Č.j.: bar/4436/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 20 - 2014 / poř.č.: 10

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb„ o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 4. listopadu 2014 toto

ROZHODNUTÍ

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti A Z Media a. s. se sídlem
Filmová 174, 761 79 Zlín-Kudlov, identifikační číslo 25648837, licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu ROCK MAX prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu
50 W z vysílacího stanoviště Opava město na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 97,3 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Opava město (souřadnice WGS 84: 17 53 44 / 49 56 54)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudebně-zpravodajská a kontaktní stanice
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Opava
město a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu
50 W z vysílacího stanoviště Opava město.
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Odůvodnění:
Dne 4. února 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Opava město (souřadnice WGS 84:
17 53 44 / 49 56 54). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 20. března 2014.
Ve stanovené lhůtě byly Radě doručeny 2 žádosti těchto žadatelů:
AZ Media a. s. / ROCK MAX
JOE Media s. r. o. / Rádio Sázava
Žadatel JOE Media s. r. o. však podáním doručeným Radě dne 28. 5. 2014 pod čj. 4457/2014 vzal svou
žádost o udělení licence zpět, a proto Rada dne 17. 6. 2014 rozhodla o zastavení licenčního řízení v části
týkající se tohoto žadatele.
Účastník řízení AZ Media a. s. zaplatil správní poplatek ve výši 25 0 0 0 - Kč podle položky 67 písm. b)
sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo dne
22. července 2014 a jehož se žadatel zúčastnil.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejích pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate In ost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
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Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů

dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

b)
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-
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hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

8)

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

4436-5

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti. Provedla samostatné
zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií,
jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí
o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů za každé základní dílčí kritérium ve výše
uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení podané žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb.) v podané žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení licence,
uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na neveřejném
zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jimiž byla podaná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 20. 3. 2014, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu podané žádosti
o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 97,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště
Opava město na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí (nejdéle však do 10. 10. 2025) společnosti
A Z Media a. s.
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Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. 10. 2025, protože podle článku II. bod 6. zákona č. 196/2009 Sb. je Rada oprávněna
vydat licenci k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově tak, aby její platnost,
a to i včetně prodloužení podle ustanovení § 12 zákona č. 231/2001 Sb., skončila nejpozději 10. října 2025.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení AZ Media a. s. požádal o udělení licence k provozování hudební regionální stanice s názvem
ROCK MAX.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
Jako splněné (tj. s pňdělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti žadatele
s vysíláním, neboť účastník řízení má dvacetiletou zkušenost s rozhlasovým vysíláním. Naopak za další
dvě základní dílčí kritéria organizační připravenosti žadatel bod nezískal, protože ve své žádosti neuvedl
konkrétní údaje o zkušenostech členů statutárních orgánů ani o zkušenostech vedoucích zaměstnanců.
Žadatel však obdržel bod za základní dílčí kritérium organizačního řešení získávání místních informací,
které hodlá získávat prostřednictvím vlastních i externích redaktorů a tiskových mluvčí významných subjektů
v dané lokalitě. Z organizačního hlediska je tedy žadatel podle názoru Rady připraven k zajištění vysílání
jen částečně.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické pňpravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě. Účastník
řízení byl tak v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem,
neboť je z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
V oblasti finanční připravenosti Rada přidělila uchazeči po jednom bodu za základní dílčí kritérium způsobu
financování programu, neboť ekonomické záměry žadatele je možné považovat za reálné (vysílání má být
financováno z prodeje reklamního času prostřednictvím reklamní agentury a prostřednictvím společnosti
MEDIA MARKETING SERVICES a. s.), i za finanční spolehlivost žadatele, která byla doložena bankovní
referencí. Za základní dílčí kritérium finanční spolehlivosti vlastníků žadatele však bod přidělen nebyl,
účastník řízení se touto otázkou ve svém projektu nezabýval a finanční spolehlivost subjektů majetkově
ovládajících žadatele nijak nedoložil. Za této situace má Rada za to, že žadatel je z větší části připraven
k zahájení vysílání v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání (celkově dva body ze
tří možných).
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti se dvěma akcionáři, jimiž
podle seznamu akcionářů předloženého žadatelem jsou JUDr. Miroslav Kyprý a Mgr. Ing. Jan Vavřina.
Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na její
řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době
podání žádosti.
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Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky
do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující
žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady.
Případná změna ve vlastnické struktuře společnosti účastníka řízení by se totiž nijak neprojevila například
v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti
žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen
částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb.
Pokud jde o základní dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada žadateli udělit bod,
neboť navrhovaný parametr (v pracovní dny od 6 do 20 hodin 8,5 až 15 %, v pracovní dny od 5 do 6 hodin
a od 20 do 22 hodin 5 až 8,5 % a v sobotu a neděli od 8 do 18 hodin 5 až 10 % ) nepřevyšuje střední
hodnotu na pokrytém území. Za naplněné však Rada považuje základní dílčí kritérium podílu autorsky
vyrobených pořadů, který je 100%. Také v případě základního dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních
informací bylo možné udělit bod, neboť v pracovní dny má podíl zpravodajství činit 1/4 až 1/2 mluveného
slova a zpravodajské relace budou vysílány v pracovní dny od 6 do 18 hodin vždy v celou hodinu, což je
s ohledem na rozsah zpravodajství ve stávajících programech vysílaných na pokrytém území dostačující
pro vyhodnocení tohoto kritéria jako splněného.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve všech třech základních dílčích kritériích. Program
žadatele není přebíraný, nýbrž nově vyráběný. Uchazeč bude přednostně zařazovat zprávy z regionu
a součástí vysílání budou i speciální regionální zprávy (dvakrát denně každý pracovní den), žadatel rovněž
doložil předjednanou spolupráci se statutárním městem Opava. Na užší lokalitu se účastník řízení hodlá
orientovat mimo jiné speciálním formátem regionálních zpráv, aktuálním dopravním servisem a podporou
místní hudební scény.
Pokud jde o hudební formát, na pokrytém území jsou vysílány více než tři programy obdobného formátu.
Stanice ROCK MAX prezentuje rockovou hudbou v celé její šíři bez omezení žánrové a subžánrové
specifikace, vzhledem k vysokému zastoupení tohoto žánru v dotyčné lokalitě (především ve vysílání stanice
Rádio Beat, uvedený žánr dále zčásti vysílají i stanice HELAX, RÁDIO ČAS-FM a Rádio Evropa 2 - Morava
a v menší míře také například RÁDIO IMPULS) je žánrová nabídka žadatele na pokrytém území obvyklá
a nesplňuje tedy požadavky manuálu. Rada proto nemohla žadateli v žádném z obou základních dílčích
kritérií v oblasti hudebního žánru přidělit žádný bod (maximum za každé z těchto kritérií jsou dva body).
Z hlediska cílové skupiny byl přidělen jeden bod jen za základní dílčí kritérium vazby programových prvků
projektu k žadatelem uváděné cílové skupině, neboť programová nabídka žadatele je sice pro danou
skupinu obvyklá a jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu (uchazeč ve
svém projektu uvádí několik programových prvků různého druhu), avšak na pokrytém území je navrhovaná
cílová skupina (primární od 30 do 45 let, sekundární od 20 do 55 let) již dostatečně uspokojena stávající
nabídkou programů.
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Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl více vlastních autorských pořadů hudebního i nehudebního charakteru
(Rockování s Jardou Louckým, Tip od 105ky, Blacklist, Svezte se, Technet, Filmová rubrika a Kalendárium
hudebních událostí). Začínající umělce podporuje žadatel pořádáním talentové soutěže, což doložil snímky
ze svých internetových stránek žadatele, avšak vzhledem k tomu, že soutěž je otevřená neprofesionální
scéně v rámci celé české i slovenské hudební scény a není tedy nijak zvláště zaměřena na region Opavska,
přiklonila se Rada při hodnocení základního dílčího kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizace na
region k hodnocení jen jedním bodem ze dvou možných. Také jen jeden bod ze dvou uchazeč získal za
základní dílčí kritérium podpory kulturních akcí; kulturní akce hodlá podporovat ve vysílání (formou hudebních
tipů a pozvánkami a formou kulturním servisu), na internetových stránkách stanice (sekce Kam vyrazit nebo
samostatný profilový článek) a formou mediálního partnerství (podporou začínajících, nevýdělečných nebo
charitativních projektů), tyto způsoby však lze považovat za poměrně obvyklé a účastník řízení navíc kromě
jejich stručného výčtu ve svém projektu k této problematice neuvedl další podrobnosti, takže lze toto kritérium
hodnotit jen jako částečně splněné.

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že v každém z obou základních
dílčích kritérií lze žadateli udělit po jednom bodu ze dvou možných. Pokud jde o identifikaci menšiny,
z projektu vyplývá, že účastník řízení chce podporovat slovenskou menšinu, což odůvodnil v podstatě jen
tím, že Jsme v původně dvojjazyčném prostředí vyrůstali a žili". Podpora menšin má být realizována jednak
moderováním programu ve slovenštině (podle projektu vysílá slovenský moderátor Milan Krajči v pracovní
dny od 16 do 20 hodin), dále pak podporou akcí ve vysílání (informačně a pozvánkovým servisem) a také
zařazováním etnické hudby, pokud je žánrová. S výjimkou moderování ve slovenštině jsou však i v tomto
případě způsoby podpory víceméně obvyklé, víceméně automaticky vyplývající ze skutečnosti, že žadatel
stejně jako jiní provozovatelé zařazují do vysílání informace o různých akcích (z nichž některé se mohou
týkat i menšin) a určitá část vysílaných písní může být podřazena pod etnickou hudbu. Kritérium podpory
menšin tak celkově lze hodnotit jako částečně naplněné.
Za situace, kdy jediný žadatel dosáhl částečného splnění všech zákonných hodnotících kritérií, neshledala
Rada důvod k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.

S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
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V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 4.11.2014

Ivan Krejčí
předseda
Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 11.12.2014, Příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah), Dokument
(ostatní, 11.12.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (přehled, 11.8.2014,
zachytitelnost programů - Opava 97,3 MHz)

..,„.„
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

AZ Media a. s .

Označení (název) programu:

R O C K MAX

Časový rozsah vysílání:

2 4 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudebně-zpravodajská a kontaktní stanice

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova v pracovní dny od 6 do 2 0 hodin 8,5 až 15 %, v pracovní dny od 5 do 6 hodin
a od 2 0 do 2 2 hodin 5 až 8,5 % a v sobotu a neděli od 8 do 18 hodin 5 až 10 %

-

všechny pořady budou vyráběny autorsky; do vysílání budou zařazovány autorsky vyrobené pořady
hudebního i nehudebního charakteru (včetně hudebních pořadů s komentáři k odvysílaným skladbám)
a lifestylové rubriky

-

podíl zpravodajství bude v pracovní dny činit 1/4 až 1/2 mluveného slova, v sobotu a neděli bude
informační servis v různých prvcích (doprava, počasí, sport, kultura) vždy 1x v bloku; zpravodajské
relace v pracovní dny od 6 do 18 hodin vždy v celou hodinu, počasí v pracovní dny v moderované
podobě (od 6 do 2 2 hodin) a o víkendu 1 * v bloku, kulturní, sportovní či společenské tipy v pracovní
dny i o víkendu 1x v bloku

-

hudební formát tvořený rockovou hudbou v celé její šíři bez omezení žánrové a subžánrové specifikace

-

program bude primárně zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 až 4 5 let (sekundární
cílová skupina 2 0 až 55 let)

-

podpora kulturních akcí ve vysílání (formou hudebních tipů a pozvánkami a formou kulturního servisu)
a dalšími způsoby

-

podpora rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin (zejména slovenské menšiny), a to
moderováním vysílání v jazyce menšiny (slovenštině), podporou akcí pořádaných menšinovými
spolky ve vysílání (informováním o nich a pozvánkovým servisem) a zařazováním etnické hudby do
vysílání
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Programy zachytitelné v Opavě 97,3 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o 4 Wave

Veřejnoprávní
regionální stanice

Různé žánry — hip hop, urban Hudba, film, life-styl, publicistika a sport
music
(alternativní a a d r e n a l i n o v é sporty -

Programy zachytitelné

4436-12

Místní info

Menšiny

velmi dobře:

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých
škol

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

skate, s n o w b o a r d i n g , skoky do vody),
móda, kultura, nové technologie,
interaktivita, soutěže

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou
Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

Český rozhlas / C R o Olomouc

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

Český rozhlas / C R o Ostrava

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G S , r. Speciální
programový formát
o. / Country MORAVA S E V E R
mladí-dospělí
s rockovým
feelingem

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou tvorbu,

Zpravodajství, informační servis, publicistika, Kvalitní
nabídka práce, hudba a zábava
zpravodajství z
regionu

nejruznější
věkové
skupiny

Převážně mluvené slovo,
folklór, opery a operety,

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí,
dopravní zpravodajství), publicistické a
zábavní pořady, přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy Koktejl, Křížem
krážem, Minibakaláři, Muzikanti, hrajte!

Zaměření na
Moravskoslezský
kraj

Kwadrans
polských aktualit

p. 25-35 let

70. léta-současnost, hudba
tvoří 90 % programu, pop,
rock, česká tvorba 35 %

Ranní show, informační pořady (finance,
práce, právo, politika), publicistické pořady,
společenské a kulturní rubriky, otevřená
telefonní linka na diskusní témata),
zajímavosti, zábava, hudba, pořady pro
zahrádkáře, sjednocování Evropy...

Lokální
zpravodajství,
informace o
slezském
euroregionu, lokální
a regionální
informace

Pořady pro
polskou a
slovenskou
menšinu v rámci
slezského
euroregionu

Podíl mluveného slova 7,5 %

Kontaktní pořady s
posluchači

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
H E L L A X , spol. s r. o. / H E L A X

4436-13

Regionální hudebné 12-45 let
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

hudba převážně posledních
20 let, 1 0 - 4 0 % české a
slovenské produkce

Mluvené slovo 1 0 ^ 0 %, zpravodajství
minimálně 3 * denně, minimálně 3 * týdně
regionální pořad (dopravní informace,
počasí) - periodicky se opakující
aktualizované bloky, zábavné vstupy
moderátoru, soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní
rubriky, informace ze společnosti

Původní regionální
publicistika
minimálně 3x týdně
Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio
Orion

Hudebně-zábavná
stanice
s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity, hitparády, podíl
hudby 90 %

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 % Informace ze
subregionu (okresy
Složky programu: hudba, informace, zábava severní Moravy a
Slezska)

Regionální
informace - siť
redaktoru v
subregionech

Zprávy: 6-9 hod 2*, 9-17 hod. 1x
Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda
RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Hudebně rozhlasová p. 18-35 let
stanice s vyváženým
o. / K i s s Morava
podílem informací

Hudba středního proudu,
součástí speciálních
hudebních pořadů jsou
hitparády a písničky na přání

Podíl mluveného slova 10 %
Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin (sport,
počasí, doprava), důraz na region, kulturní a
společenské informace, hitparády, písničky
na přání, kvizy a znalostní soutěže

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G S , r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

J U K E BOX, spol. s r. o. / RADIO C A S FM

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country &
western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností, ČAS kontakt,
ČAS na devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady, hudební
výročí dne, hitparády...

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

E V R O P A 2, spol. s r. o. / Rádio
Evropa 2 - Morava
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Hudební rádio

Zpravodajství
zaměřené na region,
orientace na region
obsahem mluveného
slova

Stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
Rádio Proglas, s . r. o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

p. 30-45 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

široké
spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
Populární a výplňová hudba
42,9 %

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy

Podíl kulturních poradu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
6%
Programy zachytitelné

dobře:

RÁDIO IBUR s . r. o. / RÁDIO RUBI
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hudební a
zpravodajskorozhlasová stanice

20-40 let

Různé formáty české,
evropské a světové populární
hudby

Zpravodajství, auto magazín, svět filmu,
tematické hudební pořady, pořady o přírodě
a lidském zdraví; podíl mluveného slova 10¬
15 % vysílacího času bez reklamy, podíl
regionálního vysílání min. 33 % mluveného
slova

Duchovní pořady

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-87 227/2013-613 ze dne 18. 9. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače OPAVA MĚSTO 3 97,3 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,8 % (62 543 obyvatel)

Bruntál

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Velké Meziříčí 7 105,7 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
PS KŘÍDLA, s. r. o. / Rádio PETROV
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
4. 1 1 . 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + i|2o 27^ Bio 8S5
+

www.rrtv.cz

PS KŘÍDLA,

s. r. o.

Lidická 48/1879
60200 Bmo-Čemá Pole
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2014/46/zab
Č.j.: bar/4509/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 20 - 2 0 1 4 / poř.č.: 11

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb„ o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 4. listopadu 2014 toto

R O Z H O D N U T Í

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti PS KŘÍDLA, s. r. o. se
sídlem Lidická 48/1879, 602 00 Brno-Černá Pole, identifikační číslo 25518674, licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 105,7 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10.
2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 105,7 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Velké Meziříčí (souřadnice WGS 84: 15 59 3 8 / 4 9 20 46)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební regionální stanice
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Velké Meziříčí a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí.
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Odůvodnění:
Dne 18. března 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí (souřadnice WGS 84:
15 59 38 / 49 20 46). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 25. dubna 2014.
Ve stanovené lhůtě byly Radě doručeny jedna žádost tohoto žadatele:
PS KŘÍDLA, s. r. o. / Rádio PETROV
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo dne
16. září 2014 a jehož se žadatel zúčastnil.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejích pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate In ost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

b)
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-
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hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

8)

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíte In ost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.
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5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti. Provedla samostatné
zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií,
jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí
o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů za každé základní dílčí kritérium ve výše
uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení podané žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně-splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb.) v podané žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení licence,
uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na neveřejném
zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jimiž byla podaná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 25. 4. 2014, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu podané žádosti
o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště Velké Meziříčí na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí (nejdéle však do 10. 10. 2025)
společnosti PS KŘÍDLA, s. r. o.
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Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. 10. 2025, protože podle článku II. bod 6. zákona č. 196/2009 Sb. je Rada oprávněna
vydat licenci k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově tak, aby její platnost,
a to i včetně prodloužení podle ustanovení § 12 zákona č. 231/2001 Sb., skončila nejpozději 10. října 2025.

Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:

Účastník řízení PS KŘÍDLA, s. r. o. požádal o udělení licence k provozování hudební regionální stanice
s názvem Rádio PETROV.

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.

Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti žadatele
s vysíláním, neboť účastník řízení je držitelem licence k vysílání stanice Rádio PETROV od roku 2 0 0 1 .
Po celou dobu vysílání jsou jednateli této společnosti Josef Kratochvil a Aleš Pohanka, a proto žadatel
získal bod i za základní dílčí kritérium zkušenosti statutárních orgánů provozovatele. Rovněž zkušenosti
vedoucích zaměstnanců provozovatele lze považovat za dostatečné, nynější programová ředitelka působí
v Rádiu PETROV od roku 2004, obchodní ředitel od roku 2002 a technik od roku 2 0 0 1 , i za toto základní
dílčí kritérium proto uchazeč získal jeden bod. Pokud však jde o základní dílčí kritérium organizačního řešení,
žadatel k t é t o problematice ve svém projektu nic neuvedl, a proto mu bod nemohl být udělen. Souhrnně
lze tedy konstatovat, že z organizačního hlediska je účastník řízení k vysílání i k jeho zahájení v zákonném
termín z převážné části připraven.

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání v této lokalitě. Účastník
řízení byl tak v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem,
neboť je z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
V oblasti finanční připravenosti Rada přidělila uchazeči po jednom bodu za základní dílčí kritérium způsobu
financování programu, neboť ekonomické záměry žadatele je možné považovat za reálné (vysílání má
být financováno z prodeje reklamního času vlastní sítí obchodních zástupců), i za finanční spolehlivost
žadatele, která byla doložena bankovní referencí. Za základní dílčí kritérium finanční spolehlivosti vlastníků
žadatele však bod přidělen nebyl, účastník řízení se touto otázkou ve svém projektu nezabýval a finanční
spolehlivost subjektů majetkově ovládajících žadatele nijak nedoložil. Za této situace má Rada za to, že
žadatel je z větší části připraven k zahájení vysílání v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění
vysílání (celkově dva body ze tří možných).
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů, má společnost žadatele právní formu společnosti s ručením
omezeným se dvěma společníky, kteří jsou fyzickou osobou - Josefem Kratochvílem a Alešem Pohankou
(každý s obchodním podílem ve výši 50 % ) . Základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době
podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Rovněž základní dílčí kritérium
transparentnosti převodů až po koncové vlastníky do budoucna bylo hodnoceno jedním bodem, neboť
vlastnická struktura žadatele je relativně jednoduchá a otevřená a případné změny ve vlastnické struktuře
se promítnou ve veřejně dostupném českém obchodním rejstříku, budou podléhat souhlasu Rady a nebude
třeba je dohledávat v jiných zdrojích.

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb.
Pokud jde o základní dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada žadateli udělit bod,
neboť navrhovaný parametr 7,5 až 10 % mluveného slova ve čtyřiadvacetihodinovém programu nepřevyšuje
střední hodnotu na pokrytém území. Za naplněné však Rada považuje základní dílčí kritérium podílu autorsky
vyrobených pořadů (všechny pořady jsou autorsky vyráběny) i podílu zpravodajství a servisních informací,
neboť uchazeč nabídl minimálně 8 až 10 zpravodajských relací o délce zhruba 2 až 3,5 min. v pracovní
dny a minimálně 3 až 5 zpravodajských relací o víkendu, což sice není obzvláště vysoký počet, pro udělení
bodu však přesto dostačující.

Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod v dvou ze tří základních dílčích kritérií. Program
žadatele není přebíraný, nýbrž nově vyráběný, základní dílčí kritérium nově vyráběného programu tedy je
naplněno. Rovněž v základním dílčím kritériu orientace na region byl účastník řízení ohodnocen jedním
bodem, a to zejména z toho důvodu, že chce zajistit podrobné informování o životě v regionu formou
pravidelných zpravodajských bloků zaměřených na region, které mají být vysílány každý den; speciální
rubrika Co se děje na Velkomeziříčsku má informovat o životě ve městě a okolí, investicích, plánovaných
opravách a dalších tématech důležitých pro každodenní život v tomto regionu, dále se žadatel ve svém
zpravodajství hodlá věnovat informacím o místních a v místě činných organizacích. Jako nesplněné však
Rada vyhodnotila základní dílčí kritérium orientace na užší lokalitu, protože spolupráci s místnímu subjekty,
kterou žadatel popsal v projektu, nijak nedoložil, za toto kritérium tedy nebylo možné bod udělit.

Pokud jde o hudební formát, na pokrytém území jsou vysílány méně než tři programy obdobného formátu.
Rádio PETROV vysílá hudbu 60. až 90. let, přičemž podíl české a slovenské hudby má činit minimálně
30 % v rámci čtyřiadvacetihodinovém programu. Při hodnocení bylo možné přihlédnout i ke skutečnosti, že
podle licenčních podmínek stávajícího vysílání Rádia PETROV jsou do vysílání této stanice zařazovány
i méně rozšířené hudební žánry, konkrétně folk a country (s podílem 30 % ) . Vzhledem k tomu, že žánrová
nabídka žadatele je na pokrytém území relativně obvyklá a splňuje tedy parametry manuálu jen částečně,
bylo možné účastníku řízení přidělit po jednom bodu ze dvou možných v obou základních dílčích kritériích
hudebního formátu.
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Z hlediska cílové skupiny byl přidělen jeden bod za základní dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou
nabídku, protože bylo zjištěno, že navržená cílová skupina (30 až 59 let s cílenými přesahy k posluchačské
obci od 60 do 69 let) zčásti saturuje i věkové skupiny, na něž se stávající rozhlasové stanice zachytitelné
na pokrytém území nezaměřují, totiž posluchače nad 55 let. Naopak za základní dílčí kritérium programových
prvků ve vazbě na cílovou skupinu nebylo možné bod udělit, protože žadatel k této problematice ve svém
projektu nic neuvedl.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl více vlastních autorských pořadů hudebního i nehudebního charakteru
(Magazín Rádia PETROV, Československá diskotéka, Ještě se nám nechce spát, Obecní zpravodaj
a Víkend s ...) s jejich krátkou charakteristikou. Pokud jde o podporu začínajících umělců, omezil se žadatel
ve svém projektu na krátkou informaci o propagaci začínajících kapel s možností ukázek jejich hudební
tvorby v rámci Magazínu Rádia PETROV, to však podle názoru Rady není dostačující ani na získání jednoho
bodu, žadateli tedy za toto základní dílčí kritérium nebyl přidělen žádný bod (ze dvou možných). Podporu
kulturních akcí by snad bylo možné spatřovat ve spolupráci účastníka řízení s Romským muzeem a sdružením
IQ Roma servis, protože však tato spolupráce nebyla doložena a o jiné podpoře kulturních akcí se uchazeč
ve svém projektu nezmiňuje, muselo být základní dílčí kritérium podpory kulturních akcí a jejího způsobu
vyhodnoceno jako nesplněné bez bodového zisku (celkem za ně mohl žadatel získat dva body). Kritérium
přínosu pro rozvoj původní tvorby tedy bylo splněno jen částečně.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že není možné udělit bod
ani za jedno ze dvou základních dílčích kritérií, z nichž v každém bylo možné získat dva body (celkově tedy
čtyři body za podporu menšin). V projektu žadatele není uvedeno, na kterou národnostní, etnickou či jinou
menšinu se účastník řízení chce zaměřit, a deklarovanou podporu menšin uchazeč nijak nedoložil, i když
zmínil již probíhající spolupráci s Romským muzeem, sdružením IQ Roma servis a dalšími institucemi.
Celkově muselo být kritérium podpory národnostních, etnických a jiných menšin u žadatele vyhodnoceno
jako nesplněné.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritérium týkající se transparentnosti vlastnických vztahů a rovněž
dosáhl částečného splnění většiny ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod
k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., i když uchazeč
nezískal žádný bod v případě zákonného hodnotícího kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
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V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 4.11.2014

Ivan Krejčí
předseda
Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 15.12.2014, Příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah), Dokument
(ostatní, 15.12.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (přehled, 9.9.2014,
zachytitelnost programů - Velké Meziříčí 105,7 MHz)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

P S KŘÍDLA, s . r. o.

Označení (název) programu:

Rádio P E T R O V

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební regionální stanice

II. Další programové podmínky

-

pod íl mluveného slova 7,5 až 10 %

-

všechny pořady budou vyráběny autorsky; do vysílání budou zařazovány autorsky vyrobené pořady
hudebního i nehudebního charakteru

-

v pracovní dny bude do vysílání zařazeno minimálně 8 až 10 zpravodajských relací o délce zhruba
2 až 3,5 minuty, o víkendu minimálně 3 až 5 zpravodajských relací

-

speciálně vyčleněná zpravodajská rubrika zaměřená na informace týkající se Velkomeziříčska (život
ve městě, investice, plánované úpravy apod.)

-

hudební formát tvořený hudbou 60. až 90. let, podíl české a slovenské tvorby bude činit minimálně
3 0 % hudebního vysílání

-

program bude primárně zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 až 59 let s cílenými
přesahy k věkové skupině 60 až 69 let

-

podpora začínajících umělců formou možností ukázek jejich tvorby v rámci publicistického pořadu,
popřípadě i jinými formami
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Programy zachytitelné ve Velkém Meziříčí 105,7 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o Region Vysočina

Regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních žánru, Zpravodajství, informační servis, počasí a
prostor pro regionální autory a sport, publicistika, nabídka práce, hudba a
interprety
zábava, literární pořady, soutěže, události
regionu

Programy zachytitelné
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Místní info

Menšiny

velmi dobře:
Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...
Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou
Zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

Český rozhlas/CRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

Dospělí
posluchači
na jižní a
východní
Moravě

EVROPA 2, spol. s r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

Frekvence 1, a. s. / FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou Regionální vysílání v
hudební nabídku, od populárních a
jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
zlínském regionu
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i zábavných
50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. /
Hitrádio Vysočina 94,3 FM
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Hudební regionální
stanice

p. 20-35 let
s. 14-50 let

Zpravodajství - počasí, doprava, služby,
informace, kultura, sport, zájmové oblasti,
publicistika, mluvené slovo 10 %

Regionální
zpravodajství z
oblastí Jihlava,
Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Ždár nad
Sázavou, Třebíč

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. hudební regionální
stanice středního
o. / K I S S HÁDY
proudu

16-29 lets
nejnovější hity doplněné o
přesahem 39 klasické hity 90. let, 1 5 %
let
mluvené slovo

dynamický program plný trendových pořadu, Aktuální informace o hudební složkou
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
společenském a
oslovuje menšiny
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom,
kulturním dění
obyvatelstva
upíří rej, s Kissem na cestách
podle věku

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

JUKE BOX, spol. s r. o. / RADIO C A S FM

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country &
western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností, ČAS kontakt,
ČAS na devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady, hudební
výročí dne, hitparády...

Posílený prvek country a folk
pro RÁDIO ČAS-FM jižní
Morava

Povoleno odpojování - vysílací okruhy
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní
Morava. Pro okruh jižní Morava změna LP
upřesnění hudebního formátu

LONDA, spol. s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
NONSTOP s . r. o. / RADIO
KROKODÝL
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p. 3 0 ^ 5 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2x v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

hudebně-zábavná
15-45 let,
Pop, rock, současná taneční
regionální rozhlasová primárně 20¬ hudba, širší hudební záběr o
stanice
29 let
víkendu.mluvené slovo 3 17%

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
ekonomika, sport

Stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Informační servis
pro jihomoravský
region

Radio Proglas, s . r. o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké
spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.
Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
Populární a výplňová hudba
42,9 %

Denně zprávy
z pokrytých regionů

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních poradu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
6%

Programy zachytitelné

dobře:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. městské rádio v Brně 26-35 let
s mužským
o. / Country MORAVA
akcentem a
folkrockovým a
rockovým projevem

Hudba 70.-90. let s přeashy
na obě stranyzejména
folkrocková a rocková muzika,
akcent na původní tvorbu,
hudební složka tvoří 80-90 %
programu

zpravodajství, informační servis, předpověď lokální zpravodajský
počasí, dopravní a kulturní servis,
a informační servis
publicistika, zprávy z Evropy a Euroregionu,
sport, auto-moto, hobby, práce, zábava, min.
7,5 % mluveného slova bez reklamy v prime
time

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio Blaník
Jižní Morava

Hudební regionální
stanice

p. 30-39 let

Pop, folk, country, minimálně
15 % domácí tvorby

Zpravodajství, sport, dopravní informace,
tematika životního prostředí, 10 %
mluveného slova

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio
BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY

Regionální hudební
stanice s krátkým
zpravodajstvím a
blokem informací

p. 20-50 let

Hudba tvořena z 1/3 hity 60.¬ Zpravodajství - doprava, počasí přehled
70. let, z 1/3 hity 80. - 1 . půlky tisku, publicistické rubriky, zajímavosti,
90. let, 1/3 současných hitu,
kultura, zájmové činnosti
podíl hudby 85-90 %, česká a
slovenská hudba 20 %
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Místní sport, dění v
regionu
Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

Duchovní pořady

Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-227 601/2012-613 ze dne 5. 11. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače VELKÉ NEZIRICI 7_105,7 MHz.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (18 135 obyvatel)

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Děčín m ě s t o 2 9 7 , 1 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / KISS
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
4. 1 1 . 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + ¿420 27^ Bio 8S5
+

www.rrtv.cz

RADIO

UNITED

BROADCASTING

s.r.o.

Říčanská 2399/3
10100 Praha

S p . zn./ldent.: 2014/47/zab
Č.j.: zab/3979/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 20 - 2014 / poř.č.: 12

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona
č. 231 / 2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 4. listopadu 2014 toto

ROZHODNUTI
Rada uděluje RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ:
10100, Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín město 2 97,1 MHz / 1 0 0
W, souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21 pro program KISS na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října
2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
vysílací stanoviště Děčín město 2
kmitočet a výkon 97,1 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s vyváženým poměrem informací
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 97,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Děčín město 2 a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 97,1 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Děčín město 2.
Odůvodnění:
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Dne 18. března 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
Děčín město 2 97,1 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 2 1 . Lhůta pro podání žádostí o
udělení licence byla stanovena do 25. dubna 2014.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena 1 žádost tohoto žadatele:
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ: 10100, Praha.
Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 16. září 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
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e)
g)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)

3)

4)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče

5)

6)

7)

8)

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
přínos rozvoji původní tvorby
přínos rozvoji kultury menšin
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)
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Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou

skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.
2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachyťitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytíte In osti, koeficient 0,7 při dobré zachytíte Inosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl
zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský
program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu
důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č.
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231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním
na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
a skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu KISS prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz / 1 0 0 W
na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 od právní moci tohoto rozhodnutí společnosti RÁDIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ: 10100, Praha.
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let, od právní moci tohoto rozhodnutí
nejdéle však do 10. října 2025.
Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
hudební regionální stanice s názvem KISS s hudebním formátem Gold AC zaměřený na hity 80. a 90. let.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně od věku 25-40 let (rovným dílem muže i ženy), s
přesahem oběma směry.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Žadatel získal osm bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení má
zkušenosti s rozhlasovým vysíláním od roku 1991. Statutární orgán společnosti jsou jednatelé Luboš
Jetmar, Mgr., a Vladimír Faifr, MBA, C S c , kteří se rozhlasovým vysíláním zabývají řadu let, jak je
uvedeno v projektu žadatele. Také vedoucí pracovníci společnosti splňují toto dílčí kritérium. Ve
vedoucích funkcích žadatele jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí, což žadatel doložil jejich
profesními životopisy.

Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení doložil potvrzeními o předjednané spolupráci, která jsou součástí
správního spisu. Pro získávání informací má zajištěnou spolupráci s místními orgány a institucemi. Rada
za toto kritérium přidělila jeden bod.
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Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena (technologie pro
výrobu, zpracování, odbavování i vysílání programu, rovněž i vybavení studií a další vybavení). Z toho
důvodu bylo toto kritérium ohodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo
hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání byla souhrnně ohodnocena třemi body.
Žadatel dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit
investiční kapitál potřebný pro další rozvoj. Tyto investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s
celkovou strategií rozvoje společnosti. Většina investičního kapitálu potřebného k realizaci projektu KISS
v lokalitě Děčín byla již společností realizována. Žadatel platí včas veškeré své závazky včetně
autorských poplatků společnostem OSA a Intergram. Společnost Rádio United Broadcasting s.r.o.
generuje pozitivní a dostatečně vysoký provozní kapitál. Výdaje na její provoz budou tedy rovněž hrazeny
z vlastních krátkodobých zdrojů Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému telekomunikačnímu úřadu ani žádné jiné
státní instituci. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti, bankovní referencí a obchodními plány.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo částečně splněno a udělila žadateli jeden bod.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníkem společnosti RÁDIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. je RÁDIO UNITED GROUP a.s. IČ: 291 27 599, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, doloženo výpisem z Obchodního rejstříku.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové
vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě
fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a
mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se společností se
sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Akcionářem RÁDIO UNITED GROUP a.s. IČ: 291
27 599, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, je GES MEDIA ASSET, a.s.,
IČ: 271 81 804, Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejímž akcionářem je GES ASSET
HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejímž jediným
společníkem je nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B. V., Amsterdam, Locatellikade 1, 1076
AZ Amsterdam, Nizozemské království, IČ zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v
Amsterdamu pod č. 34259187.
Zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že žadatel získal šest
bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl
žadatelem stanoven na 8% z průměru vysílacího času. (respektive v intervalu 6-10%). Kritérium podílu
mluveného slova na celkovém objemu vysílání (Rada brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili
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6%) však nedosahuje střední hodnoty podílu mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho
důvodu Rada neudělila žádný bod.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen jeden bod. Veškeré pořady vysílané na
programu KISS jsou vlastní, autorsky vyráběné pořady.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen jedním bodem. Zpravodajství bude vysíláno
ve všední dny od 6 do 9 hodin každou půlhodinu, dále až do 18 hodin každou hodinu. Střední hodnotu
podílu zpravodajských a servisních informací nebylo možné na daném území stanovit.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno celkově třemi body. Program KISS je zcela původní není
přebíraný od jiného provozovatele. Obsahově bude program KISS doplněný o pořady a rubriky
orientované na region. Ve spolupráci s magistrátem Děčína, plánují 2x denně zařazování pravidelné
rubriky zabývající se aktuálním děním, problémy, kulturou a společenským životem v daném městě a
jeho užším okolí, půjde přitom o živě vysílanou, interaktivní rubriku s možností zapojení posluchačů, kteří
se předmětnou problematikou cítí být osloveni.
Hudební profil programu KISS je označován jako Gold AC se základem hudebního formátu hity 80. a 90.
let, doplněné o vybrané aktuální hity. Žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na pokrytém území,
nesplňuje parametry manuálu. Na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního
formátu. Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně
než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu), (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů). Z toho
důvodu nebyly žadateli přiděleny za tato dílčí kritéria žádné body.
Cílová skupina posluchačů byla žadatelem stanovena ve věku 25 - 40 let (rovným dílem muže i ženy). Na
daném území je tato cílová skupina dostatečně zastoupena. Proto nebylo toto kritérium hodnoceno
žádným bodem, (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny jedním bodem. Mezi zásadní
programové prvky je řazen zpravodajský servis, dopravní informace, sezónní servis (v létě počasí v
prázdninových destinacích, v zimě informace o sjízdnosti silnic, sněhových podmínkách a kvalitě sněhu v
lyžařských letoviscích), ve speciálních pořadech to jsou rozhovory s manažery a podnikateli, chovateli
drobného zvířectva (Zvěřinec), aktivními i pasivními sportovci (Sportovní speciál). Dalčí programové
prvky jsou uvedeny v projektu žadatele.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno a žadateli udělila
šest bodů. Plného počtu bodů žadatel dosáhl naplněním tohoto kritéria tím, že dílčí kritéria byla zcela
zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
K dílčímu kritériu vlastní autorské pořady programu KISS žadatel uvedl, např. pořad Discopříběh - 2x
týdně hudební mix raritních nahrávek z 80. - 90 let připravovaný a komentovaný Michalem Davidem a
Martinem Hájkem, pořad Zvěřinec - 2x týdně vysílaná poradna pro chovatele drobného zvířectva,
veterináři odpovídají na dotazy posluchačů a živě ve studiu řeší jejich problémy, pořad Sportovní speciál společně se sportovním moderátorem TV NOVA, další pořady jsou uvedeny v projektu žadatele.
Podporu začínajících umělců a její lokalizace na region v programu KISS chce žadatel realizovat
poskytnutím prostoru k prezentaci začínajících umělců, především formou hodinových rozhovorů,
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mediální podpory jejich akcí pro veřejnost, v případě hudebních interpretů pak zařazováním jejich počinů
přímo do playlistu. Svá tvrzení žadatel doložil potvrzeními o předjednané spolupráci.
Rádio KISS podporuje také kulturní dění v regionu poskytováním informací z kulturních zařízení např.:
Zámek Děčín, Městská knihovna Děčín, Kino Sněžník, Společenský dům Střelnice, Dům dětí a mládeže
Teplická a Boletice, Dům dětí a mládeže Letná a Březiny, Oblastní muzeum v Děčíně, dále Botanická a
Zoologická zahrada. Z oblasti sportu a volného času to budou akce místních organizací, které tyto aktivity
provozují a zajišťují. Svá tvrzení žadatel doložil potvrzeními o předjednané spolupráci.

Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno a žadateli udělila čtyři body. Plného počtu bodů žadatel dosáhl tím, že
dílčí kritéria byla zodpovězena a tvrzení v nich uvedená, doložena předjednanými spoluprácemi.
Způsob podpory bude spočívat v aktuálním zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života těchto obyvatel, jsou-li v dosahu vysílání pořádány. Dalším z nosných prvků
vysílání je zpravodajství, kde je také možné reagovat na aktuální témata ze života menšinové populace.
Tato tvrzení žadatel doložil předjednanými spoluprácemi.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 4.11.2014

Ivan Krejčí
předseda
Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 13.11.2014, Příloha č. 1 programové podmínky), Dokument
(přehled, 13.11.2014, Příloha č. 2 pragramy zachytitelné v Děčíně), Dokument (mapa,
13.11.2014, Příloha č. 3 - mapa DECIN MĚSTO 2 97,1 MHz)

3979 10

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.11.27 22:48:19 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s.r.o.

Označení (název) programu:

KISS

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice s vyváženým poměrem informací

II. Dalši programové podmínky

3979-11

-

podíl mluveného slova 6 - 1 0 %

-

zpravodajství ve všední den od 6 do 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin každou hodinu

-

hudební žánr Gold AC se základem hudebního formátu hity 80. a 90. let

-

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 25 - 40 let

Zachytitelnost rozhlasových programů v Děčíně
Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

Programová skladba

Cílová skupina

ČRo 1 Radiožurnál

vysílání
Zpravodajsko-

posluchači, preferující Převaha

publicístická

seriózní informace

celoplošná stanice

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Informační servis o událostech doma i v zahraničí;

Speciální pořady

zpravodajství a

zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu,

věnované

publicistiky

aktuální informace o dopravě, energetice a o počasí;

náboženskému životu,

autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a

národnostním menšinám

podniků a dalších osobností; publicistické příspěvky
specializované pořady věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární hudba

Český rozhlas/
ČRo 3 Vltava

Kulturní stanice

Nejrůznějsí věkové

Klasická i jazzová

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní

Romano Drom aneb

(syntéza všech druhů

skupiny se zájmem o

hudba, ale í

zpravodajská Mozaika- info z kultury, recenze vážné

Cesty Romů - pořad se

kultury a umění)

kulturu

přenosy

hudbv. Matiné - setkání s osobností, odpolední

zabývá osudy Romů a

z rockových klubu,

publicistika, Čaiovna-pořad pro novou generaci

jejich životní kulturou

alternativní hudba

kultur, posluchačů, večer Opera - včetně přenosů

Český rozhlas / ČRo 2

Nezpravodajská

nejrůznějsí věkové

Poměr hudby a

Rozhlasové hry, Četba, publicistika, zpravodajství,

Přebírá pořady

Dvojka (AM)

celoplošná stanice

skupiny, z

mluveného slova

informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství,

regionálních studií

nejrůznějších koutů

50:50

dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host

země

do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to

Český rozhlas / SEVER

regionální stanice pro

široký výběr

vidí...
Zpravodajství, publicistika, kalendárium, dopravní

Zaměřeno na

Vysílání pro menšiny

Severní Čechy

hudebních žánrů

servis, písničky na přání

informace z

(Sousedé)

MEDIA BOHEMIA a.s. /

Hudebně-zábavná

Skladby hvězd 80. a 10% podíl mluveného slova včetně šelfu a

regionu
Regionální obsah

Fajn North Music

regionální stanice

90. let až po

informada

s posílenou

současnost, zhruba dopravní sevis ve všech pravidelných zpravodajských zpravodajství,

informační a

10% podíl

relacích, přehled denního tisku, očekávané události,

drobná regionální

zpravodajskou

zastoupení domácí

kurzovní lístek, informace o filmech a videu, zábava,

publicistika

složkou

hudby v programu

životní styl, soutěže, písničky na přání, hitparády

60.-80. léta +

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press Služba regionům

15-45 let

Frekvence 1, a.s. /

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu

FREKVENCE 1

rádio zábavy a
informací
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s cílovou skupinou 29 novinky, 40% česká
hudba, střední
- 4 9 let
proud, rock, dance,
folk, country

autopromotion; zpravodajství, předpověď počasí a

klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio

v rámci

zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info

celoplošného

o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní
t* ^ffl ň ň \f\
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

vysílání

Gama media s. r . o . /

Hudební rozhlasová

cílová skupina 25-50

hudba 60. až

aktuální lokální a regionální zpravodajství s využitím

Regionální

Gama Rádio

stanice s rockovým

let

nultých let české,

reportáží, moderovaných publicistických pořadů

zpravodajství,

zaměřením,

slovenské,

z oblasti politiky, společenského života, hudby i

podpora regionální

s místními a

evropské, americké sportu; 10% podíl mluveného slova v čase od 6.00 do kultury, sportu a

regionálními

i světové

19.00 hod., 10% podíl české tvorby ve vysílání

informacemi

provenience

(měřeno za 24 hodin), Gama rádio nebude přebírat

hudby

s orientací na rock, vysílání od jiného provozovatele
s přesahy na blues a
soft rock
s podporou
regionální hudební
scény

MEDIA BOHEMIA a.s. /

Hudebně-informační 25-45 let

hudba od 60. let po Program nepřebírá cizí programové bloky a podíl

Hit rádio FM Crystal

rádio s výraznou

s přirozeným

současnost; podíl

vlastních pořadů nebude pod 60 % denního

tvoří minimálně 10

zpravodajsko -

přesahem 5 let

České tvorby

vysílacího času; podíl mluveného slova minimálně

% objemu zpráv

minimálně 2 5 %

14,5 % vysílacího času (počítáno bez reklamy); podíl

servisní složkou

Lokální informace

z celkového objemu pořadů zpravodajských, informačních, publicistických
vysílané hudby;

a vztažených k území neklesne pod 7 % vysílacího

formát „variety

Času; redakční vstupy, rozhovory, rubriky a magazíny,

gold"

zábavné pořady a soutěže, motoristické a ekologické
pořady

BROADCAST MEDIA s.r.o.

Lokální hudební

/ Radio Beat

stanice s rockovou

zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané

orientací

události, sport, hudební publicistika, zábava

MEDIA BOHEMIA a . s . /

Hudební stanice se

RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ

zpravodajskými

ČECHY

relacemi

p. 35-55 let

25-45 let s přesahy

p. 30-45 let

Rocková hudba

Hudba středního
proudu od 50. let
do druhé poloviny
90. let (pop, rock
country a folk,
muzikálové a
filmové písně),
podíl domácí hudby
cca 30%
Maximální

Podíl mluveného slova min. 10%, informační a

Mluvený projev tvoří v denním průměru cca 11-13%

Aktuální informace

oproti hudebnímu programu; zpravodajství, počasí,

z regionu

informace a servis, malá publicistika, zábava,
aktuality ze společenského dění

LONDA, spol. s r.o. /

Celoplošné

RÁDIO IMPULS

zpravodajské a

zaměření na Českou informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v hodině

z regionů

informační rádio,

hudební p r o d u k c i - + servisní informace, aktuální téma dne, kontaktní

v pravidelných

v hudební složce

65%, rock, folk, pop pořady - reakce posluchačů, důraz na interaktivní

Časech a přesné

vysílání s maximálním
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Informace

pořady, publicistika, reportáže o aktuálních jevech ve formě, spolupráce

zaměřením na českou
produkci

Podíl mluveného slova - 32%, z toho 22% zpráv a

společnosti
s. 25-50 let

s radnicemi
velkých měst

Programy zachytitelné částečně:
Rádio
Programová skladba
ČRo 2 Praha

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

vysílání
Nezpravodajská

nejrůznějsí věkové

Poměr hudby a

Rozhlasové hry, Četba, publicistika, zpravodajství,

Přebírá pořady

celoplošná stanice

skupiny, z

mluveného slova

informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství,

regionálních studií

nejrůznějších koutů

50:50

dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host

země

Menšiny

do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to

Rádio Contact Liberec

nezávislá hudební,

20-50 let

hudba od 60. let do Zpravodajství ze světa, z domova a v maximální míře zpravodajství z

spol.s r.o./RádioContact informační, komerční

současnosti pop,

Liberec

rock, soft rock, rock servis, hádanky, soutěže, písničky na přání, podíl

rozhlasová stanice

z regionu, dopravní infprmace, počasí, kulturní

and roll+v menší

hudby cca 60%, podíl mluveného slova 15 %, podíl

míředance, disco,

zpravodajství 7%

regionu

country, folk
podíl světové
produkce 60-70% c
podílu hudby
Rádio Proglas, s.r.o. /

Rodinné rádio

široké spektrum

RÁDIO PROGLAS

Podíl vážné hudby

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot,

Denně zprávy

neklesne pod 16%

pestrá nabídka pro všechny věkové skuplnyje

z pokrytých

z hudební produkce kulturním, informačním, náboženským, vzdělávacím i regionů
zábavným médiem.
Podíl folklórní
hudby neklesne
pod 6% z hudební

Náboženské pořady

nrnrliikrp

Klasická a duchovní - Nevysílá reklamy
hudba 1 4 , 9 %
Populární a

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35%

výplňová hudba
42.9%

- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6%
Rádio TEP, a. s. / RÁDIO

Nezávislá hudební

3 0 - 4 9 let s přesahy na

85% podíl hudby

15% podíl mluveného slova; zpravodajství, sport,

Místní

TEP/Rádio BLANÍK: 5.00¬

zpravodajsko-

obě strany

z celkové

kultura, doprava

zpravodajství,

24.00 přejímá program

informativní stanice

vysílací doby;

servisní informace

Rádio Blaník; 0.00-5.00

s výrazným lokálním

minimálně 2 0 %

pro občany

program RÁDIO TEP

zaměřením na oblast

domácí tvorby,

regionu

pokrytou signálem

zejména hudba
přelomu 70. a 80.

3979-14

Duchovní pořady

Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-104 420/2012-613 ze dne 20. 6. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače DECIN MĚSTO 2 97,1 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5% (53 676 obyvatel)

1
Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Bílov 90,2 M H z / 50 W
Hladké Životice 95,5 M H z / 50 W
Hynčice 87,8 M H z / 50 W
Klimkovice 88,6 M H z / 50 W
Lipník 90,2 M H z / 50 W
Liberec - Hanychov 103,3 M H z / 100 W
Ústí nad Labem - Předlice 101,2 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Route Radio, s.r.o. / Radio Dálnice
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
4. 1 1 . 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + ¿420 27^ Bio 885
+

www.rrtv.cz

Route

Radio

s.r.o.

Stavební 992/1
70800 Ostrava

S p . zn./ldent.: 2014/257/zab
Č.j.: S T R / 4 2 0 9 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 20 - 2014 / poř.č.: 13

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 4. listopadu 2014 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti Routě Rádio, s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ: 708 00,
Ostrava, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se soubory technických parametrů Bílov 90,2 M H z / 50 W; Hladké Životíce 95,5 MHz
/ 50 W; Hynčice 87,8 MHz / 50 W; Klimkovíce 88,6 MHz / 50 W; Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W; Ústí
nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W; Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 1 0 0 W pro program Rádio
Dálnice na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z předmětných technických prostředků) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah předmětných technických prostředků) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souborů technických parametrů

Soubory technických parametrů:

Bílov 90,2 MHz / 50 W
souřadnice WGS 84: 18 00 33 / 49 43 57
Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W
souřadnice WGS 84: 17 56 45 / 49 41 13
Hynčice 87,8 MHz / 50 W
souřadnice WGS 84: 17 50 12 / 49 37 43
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W
souřadnice WGS 8 4 : 1 8 09 47 / 49 48 20
Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W
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souřadnice WGS 8 4 : 1 7 34 44 / 49 31 45
Ústí nad Labem - Předlice 101,2 M H z / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 13 58 13 / 50 40 01
Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 15 02 15 / 50 44 06
Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Specializované dopravní rádio.

Odůvodněni:
Rada na svém 6. zasedání 2014 (bod 30.) vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bílov 90,2 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84: 18 00 33 / 49 43 57, Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 56 45 / 49 41
13, Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 47 / 49 48 20, Lipník nad Bečvou město
90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 34 44 / 49 31 45, Hynčice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS
84: 17 50 12 / 49 37 43, Liberec Hanychov 103,3 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 15 02 15 / 50 44 06
a Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 13 58 13 / 50 40 01 se lhůtou pro
doručení žádostí do 9. května 2014
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětných souborů technických
parametrů včas požádal Radu tento účastník řízení:
Routě Rádio, s.r.o. / Rádio Dálnice
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení na 22. července 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla kzávěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
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Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.

b)
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vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

a)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.

a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

7)

-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

b)

daném

území

vysílaných

-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

v již

cílová skupina

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

-

4209-5

na

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

8)

mluvené slovo

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
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k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 9. května 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o
licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Dálnice prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souborů technických parametrů
Bílov 90,2 MHz / 50 W; Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W; Hynčice 87,8 MHz / 50 W; Klimkovice 88,6
MHz / 50 W; Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 50 W; Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 1 0 0 W; Liberec
- Hanychov 103,3 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října
2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - Routě Rádio, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů ze 13 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Routě Rádio, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „specializovaného
dopravního rádia" s názvem programu Rádio Dálnice.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti šest bodů.
Pokud jde o organizační připravenost tohoto žadatele, Rada shledala, že žadatel se rozhlasovému
vysílání aktivně věnuje již více než 15 let, disponuje potřebným know-how i dostatečným finančním
zázemím, které je základem úspěšného rozjezdu Radia Dálnice a jeho dalšího fungování. Jednatel
žadatele, RNDr. Radim Parízek, je také společníkem a jednatelem společnosti JUKE BOX, s. r. o., která
již řadu let provozuje rozhlasové vysílání. Dílčí kritéria zkušenosti provozovatele s vysíláním a zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele s vysíláním tedy považuje Rada za naplněná, na rozdíl od kritéria
zkušenosti vedoucích pracovníků žadatele, neboť žadatel v projektu žádné informace ohledně tohoto
kritéria neuvádí a Rada tudíž za jeho naplnění nepřidělila žádný bod. K dílčímu kritériu organizačního
řešení získávání místních informací žadatel uvedl, že disponuje plně profesionálním týmem i vlastní
moderní vysílací technologií, která bude k vysílání na všech stanovištích použita. Redaktoři a editoři
vysílání Radia Dálnice budou aktivně přímo ve studiu napojeni na webové stránky rádia, které přinesou
informace ještě před jízdou. Řidič tak zaregistruje aktuální dění již před usednutím za volant a může si
naplánovat trasu jiným způsobem. Žadatel tedy žádný konkrétní způsob získávání informací neuvedl ani
nedoložil a Rada za toto dílčí kritérium žadateli žádný bod nepřiznala.
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Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Je tedy i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím
kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Ke kritériu ekonomické připravenosti žadatel uvedl, že tato je garantována vlastníkem společnosti
Routě Rádio s.r.o., společností Rádio Čas s.r.o. a dceřinou společností Progress Digital s.r.o., což
prokazují bankovní reference, které tvoří přílohu projektu žadatele. Vzhledem k dostatečnému kapitálu
není pro žadatele problém zajistit jak financování, technické řešení projektu, tak i potřebné zázemí, lidské
zdroje, celkový rozjezd stanice i překonání počátečního období fungování. Žadatel též doložil svůj
obchodní plán a Radě není z úřední činnosti žádná skutečnost, která by měla závěr o ekonomické
připravenosti žadatele zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k
zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Pokud jde o kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve smyslu § 17 odst. 1 písm. b) zákona č.
2 3 1 / 2 0 0 1 Sb. ve společnosti žadatele, je třeba uvést, že společnost žadatele v právní formě společnosti s
ručením omezeným má dva společníky - fyzickou osobu RNDr. Radima Pařízka a právnickou osobu
Rádio Čas, s. r. o., jejímž jediným společníkem je opět RNDr. Radim Parízek. Základní dílčí kritérium
znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako
splněné. Ačkoliv jedním ze společníků žadatele je společnost s ručením omezeným, má tato společnost
jako jediného společníka fyzickou osobu uvedenou v obchodním rejstříku (navíc jde o tutéž osobu, která
je druhým společníkem žadatele). Kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů ve
společnosti žadatele a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do
budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné, když vlastnická struktura žadatele je
relativně jednoduchá a otevřená, u společníka, právnické osoby, lze snadno dohledat koncového
vlastníka Soolečnosti s ručením omezenvm (tuto D r á v n í formu má i žadateh maií S D o l e č n í k v zaosánv v
obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické
z m ě n v s e Dromítnou v e v e ř e i n á d o s t u D n é m č e s k é m o b c h o d n í m reistříku

budou Dodléhat s o u h l a s u Radv

a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích
Rada dále hodnotila přinos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 2 3 1 / 2 0 0 1 Sb. a celkem přidělila pět bodů. Shledala tak toto kritérium splněným jen částečně.
Rada nejprve hodnotila rozsah a obsah mluveného slova vysílaného programem žadatele. Pokud jde o
dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada žadateli udělit bod, neboť navrhovaný
parametr minimálně 7 % v prime time nepřevyšuje střední hodnotu ani na jednom z již pokrytých území.
Za naplněné však Rada považuje dílčí kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů (minimálně 50 %) a
dílčí kritérium podílu zpravodajství a servisních informací (všeobecné zpravodajství 1 x za hodinu v čase
od 6 do 18 hodin, jedna zpravodajská rubrika bude mít v průměru 1 , 5 - 2 minuty), neboť střední hodnoty
těchto parametrů nebylo možné ani na jednom z pokrytých území určit.
V kritériu lokalizace programu byl žadatel hodnocen jen jedním bodem ze tří možných. Žadatel bude
svůj program nově vyrábět, nikoliv přebírat od jiného provozovatele, přičemž se bude jednat o vysílání,
které je zaměřeno na specifické dopravní informace. Dále ktomuto dílčímu kritériu žadatel uvedl, že
program bude vyráběn nově nebo jako mutace pořadů Radia Dálnice v případě různých rubrik. Rada tak
k přidělení jednoho bodu přistoupila. Naopak žádné body Rada žadateli nepřidělila za naplnění dílčích
kritérií orientace programu na region a orientace na užší lokalitu, neboť žadatel jen obecně uvedl, že
prioritou celého vysílání jsou aktuální dopravní informace z dálnice a dalších cest. Dále pak také, že
Rádio Dálnice je „stuhová sít" malých kmitočtů, které jsou směrově orientovány podle dálnice, takže
nepokryje ani celá velká města, jenom jejich část, kde se nachází dopravní infrastruktura dálničního typu
nebo přivaděčů, takže žadatel není sto se orientovat na konkrétní regiony a informace budou v podstatě
zaměřeny na pokrytí celé této sítě. Z takto popsaného kritéria dle názoru Rady není žádná konkrétní
orientace programu patrná, což Rada promítla do nulového hodnocení těchto dílčích kritérií.
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Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu, neboť na všech pokrytých
územích vysílají vždy alespoň tři programy, které se orientují na žánry pop, rock, country a folk (viz.
tabulky hodnocení žánrů a hudebních formátů). Tyto žánry jsou též četně zastoupeny ve vysílání jiných
zachytitelných programů na všech pokrytých územích, žánrová nabídka žadatele tedy není na pokrytých
územích neobvyklá, nesplňuje požadavky Manuálu a Rada rozhodla o nulovém bodovém přídělu.
Pokud jde o kritérium cílové skupiny, byl projekt žadatele Routě Rádio, s.r.o. hodnocen maximálním
počtem dvou bodů. Cílová skupina je sice z hlediska věku vymezena značně široce (lidé starší 18 let),
avšak ve vztahu k projektu Radia Dálnice je významnější jiné hledisko vymezení cílové skupiny, a to
zaměření na řidiče, motoristy či obecně posádky vozidel, přičemž tuto skupinu potenciálních posluchačů
nelze považovat za dostatečně saturovanou. Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou
skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky s touto cílovou skupinou korespondují a celou ji průřezově
pokrývají. Jako konkrétní programové prvky žadatel uvádí aktuální a ve velké míře ověřené dopravní
informace vysílané ve dvoujazyčných verzích. Rádio Dálnice nabídne také rady a tipy, které mohou
řidičům pomoci přímo při jízdě, Rádio Dálnice si bude moci dovolit věnovat více času aktuálnímu
dopravnímu problému a řešení tohoto problému.
Dále Rada hodnotila základní kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., které Rada shledala jako částečně naplněné a
přidělila žadateli dva body.
Jeden ze dvou možných bodů Rada přidělila žadateli za naplnění dílčího kritéria vlastních autorských
pořadů. Má se jednat o aktuální zpravodajství, zaměřené na celostátní události a zahraničí (předpoklad
řidiče, který míří po dálnici i mimo ČR), včetně sportovních přehledů. Rady, tipy, zajímavosti, servisní
informace pro motoristy, které budou uváděny v možných rubrikách jako: motonovinky, dnešní téma na
dálnici, právní poradna, hobby servis (jak si sám pomoci v případě nouze a menšího problému), užitečné
rady (řidiči řidičům), vyhlášky. Speciální pořady pro různé skupiny řidičů (např. tolik diskutovaní řidiči
kamionů a jejich problémy, rady ostatním apod.). Žadatel spíše uvádí jednotlivé programové prvky nežli
konkrétní pořady a Rada k přidělení dvou bodů nepřikročila.
K dílčímu kritériu podpory začínajících umělců a její lokalizaci na region žadatel uvedl, že pomáhá,
mimo jiné i marketingově, při vydávání nových alb zavedených hvězd i nadějných talentů. Mimo studií pro
přípravu a odbavování programů Radia Dálnice a Radia Čas, provozuje také nahrávací studio. Využívají
ho nejen stálice českého showbyznysu, ale také autoři a interpreti, kteří zatím čekají na svou šanci v
hudebním světě. Žadatel však žádný konkrétní způsob podpory nebyl schopen doložit do správního spisu
a Rada přidělila jen jeden bod.
Žádným bodem pak Rada nemohla ocenit naplnění dílčího kritéria podpory kulturních akcí ze strany
žadatele. Rádio Dálnice je součástí mediálního domu Radia Čas, který pravidelně organizuje řadu „event
marketingových" aktivit. Mimo jiné „Megakoncert pro všechny bezva lidi", kde dostávají prostor ke
zviditelnění vedle známých českých a slovenských interpretů také mladí talentovaní umělci a vycházející
hvězdy. Takto obecně formulovanou podporu kulturních akcí spolu s absencí doložení jakékoliv
předjednané či již uskutečněné spolupráce Rada ohodnotila nula body.
V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení míry naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin a dospěla k závěru, že toto kritérium bylo
žadatelem splněno jen částečně a přidělila po bodu za každé dílčí kritérium, které s k t o m u zákonnému
kritériu vztahuje.
Žadatel identifikuje menšiny jako řidiče, příslušníky jiných států, kteří mnohdy jezdí v hojné míře po
českých dálnicích, neboť ČR je v podstatě v centru evropské dopravní dálniční infrastruktury. Toto bude
hlavní menšina, které se bude žadatel věnovat, a to i cizojazyčně. I ostatním, v Česku žijícím menšinám,
se bude žadatel věnovat způsobem, kterým se jim věnuje také v jiných médiích.
Ke způsobu podpory pak žadatel uvádí, že si je vědom skutečnosti, že na území České republiky žijí či
projíždějí tudy příslušníci menšinového obyvatelstva. Na tuto skutečnost může ve vysílání Radia Dálnice
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reagovat ve svých programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné
pro využití ke komunikaci s menšinami. Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o akcích z
kulturního, sportovního a společenského života těchto obyvatel, jsou-li v dosahu vysílání programu
žadatele pořádány. Dalším z nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde je také možné reagovat na
aktuální témata ze života menšinové populace.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnost Routě
Rádio, s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 4.11.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 27.11.2014, Licenční podmínky), Dokument (přehled, 14.7.2014,
Zachytitelnost programů - Bílov 90,2 MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost
programů - Hladké Životice 95,5 MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů
- Hynčice 87,8 MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů - Klimkovice 88,6
MHz), Dokument (přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů - Liberec 103,3 MHz), Dokument
(přehled, 14.7.2014, Zachytitelnost programů - Lipník 90,2 MHz), Dokument (přehled,
14.7.2014, Zachytitelnost programů - Ústí nad Labem 101,2 MHz), Dokument (mapa,
27.11.2014, Mapa - Bílov 90,2 MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Hladké Životice
95,5 MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Hynčice 87,8 MHz), Dokument (mapa,
27.11.2014, Mapa - Klimkovice 88,6 MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Lipník 90,2
MHz), Dokument (mapa, 27.11.2014, Mapa - Liberec 103,3 MHz; Ústí nad Labem 101,2 MHz,
stránky (2-3))
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Routě Rádio, s.r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Dálnice

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Specializované dopravní rádio.

II. Další programové podmínky

-

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 18+ let
podíl mluveného slova minimálně 7 % v prime time
podíl zpravodajských a servisních informací: Všeobecné zpravodajství 1 x za hodinu v
čase od 6 do 18 hodin, jedna zpravodajská rubrika cca 1 , 5 - 2 minuty.
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-

hudební formát - pop, rock, country a folk

-

podíl autorsky vyrobených pořadů minimálně 50 %

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v Bílově 90,2 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

nejrůznější
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

Nejrůznější
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave

Různé ž á n r y - h i p hop, H u d b a , film, life-styl, publicistika a
urban music
s p o r t (alternativní a a d r e n a l i n o v é

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

sporty - skate, snowboarding, skoky
d o vody), móda, kultura, nové

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

t e c h n o l o g i e , interaktivita, s o u t ě ž e
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Místní info

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

C R o Ostrava

Regionální stanice
nejrůznější
Českého rozhlasu,
věkové skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

B B C Radiocom

Zpravodajskopublicistická stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

Speciální
programový formát
mladí-dospělí
s rockovým
feelingem

p. 25-35 let

70. léta-současnost,
hudba tvoří 9 0 %
programu, pop, rock,
česká tvorba 35 %

(Praha) s . r. o. /
B B C World Service

InFin, s . r. o . /
Country MORAVA
SEVER

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Kwadrans polských
dopravní zpravodajství), publicistické a
Moravskoslezský kraj aktualit
zábavní pořady, přehled tisku,
kalendárium, pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

Ranní show, informační pořady (finance,
práce, právo, politika), publicistické
pořady, společenské a kulturní rubriky,
otevřená telefonní linka na diskusní
témata), zajímavosti, zábava, hudba,
pořady pro zahrádkáře, sjednocování
Evropy...

Lokální zpravodajství,
informace o slezském
euroregionu, lokální a
regionální informace

Podíl mluveného slova 7,5 %

Kontaktní pořady s
posluchači

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
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Pořady věnované
menšinám

Pořady pro polskou a
slovenskou menšinu
v rámci slezského
euroregionu

H E L L A X , spol. s r.
o. / H E L A X

Regionální hudebně 12^45 let
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

hudba převážně
posledních 20 let, 10¬
40 % české a
slovenské produkce

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství
minimálně 3« denně, minimálně 3x týdně
regionální pořad (dopravní informace,
počasí) - periodicky se opakující
aktualizované bloky, zábavné vstupy
moderátorů, soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní
rubriky, informace ze společnosti

Původní regionální
publicistika
minimálně 3 * týdně

Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,
MEDIA BOHEMIA a. Hudebné-zábavná
stanice
s . / H i t r á d i o Orion
s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity,
hitparády, podíl hudby
90%

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 Informace ze
%
subregionů (okresy
severní Moravy a
Slezska)
Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda

MEDIA BOHEMIA a. Hudebné informační
rádio
s . / H i t r á d i o Orion
Morava

20 - 45 let

Hudební žánr není
vymezen, nejvíce AC

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné
parametry, soutěže, sportovní kulturní a
společenské informace, nabídka práce

4209-14

Regionálně
orientovaná stanice
se zprávami Ostrava - Zlín Olomouc

Regionální informacesíť redaktoru v
subregionech

Morava

Hudebně rozhlasová p. 18-35 let
stanice s vyváženým
podílem informací

Eleanes s. r. o. /
RÁDIO B L A N Í K
VALAŠSKO

Hudebné-zábavné
rádio s informačním
servisem

Radio I n v e s t m e n t s
s . r. o. / K i s s

J U K E BOX, s p o t
s r. o. / RADIO Č A S FM

Hudba středního
Podíl mluveného slova 10 %
proudu, součástí
speciálních hudebních
pořadů jsou hitparády
a písničky na přání
Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin
(sport, počasí, doprava), důraz na region,
kulturní a společenské informace,
hitparády, písničky na přání, kvizy a
znalostní soutěže

Pro mladé lidi
Folklórní regionální
věkem i duchem hudba 3-7 %, při
na Valašsku
propojení folklóru
s regionalitou 9 - 1 5 % ;
zahraniční hity
kombinované
s hudbou z oblasti
českých tradic a
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou

p. 18-55 let

zpravodajství v pracovní dny v
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v
sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 10:00 a v neděli a ve státní svátek
pravidelně 1 x za hodinu v čase
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5¬
15%, zařazení pořadů „Očekávané
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy"
a
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje
na přání".

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
- FM jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu

vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na

4209-15

kmitočtu Třinec -

p o s í l e n o o klasický rock, f o l k r o c k ,

Godula 89,5 M H z

s doplněním spřízněných žánrů

Zpravodajství
zaměřené na region,
orientace na region
obsahem mluveného
slova

Regionální
informační servis,
regionální ankety

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / Rádio Evropa

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

2 - Morava

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Proaramv Dřiiímlatelné dobře

4209-16

Radio Investments
s . r. o. / Radio Beat

hudební stanice
s rockovou orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Radio Proglas, s . r.
o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Duchovní pořady

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %
Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

4209-17

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v H l a d k ý c h Ž i v o t i c í c h 95,5

MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál

celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači
preferující
seriózní
informace

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave

4209-18

Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)

Hudební formát

se zájmem o
kulturu

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

Různé žánry-hip hop, Hudba, film, life-styl, publicistika a
urban music
sport (alternativní a adrenalinové
sporty - skate, snowboarding, skoky
do vody), móda, kultura, nové
technologie, interaktivita, soutěže

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

C R o Ostrava

Regionální stanice
nejrůznéjší
Českého rozhlasu,
věkové skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí,
Zaměření na
Kwadrans polských
dopravní zpravodajství), publicistické a
Moravskoslezský kraj aktualit
zábavní pořady, přehled tisku,
kalendárium, pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / Country
MORAVA S E V E R

Speciální
programový formát
mladí-dospělí
s rockovým
feelingem

70. léta-současnost,
hudba tvoří 9 0 %
programu, pop, rock,
česká tvorba 35 %

Ranní show, informační pořady (finance,
práce, právo, politika), publicistické
pořady, společenské a kulturní rubriky,
otevřená telefonní linka na diskusní
témata), zajímavosti, zábava, hudba,
pořady pro zahrádkáře, sjednocování
Evropy...

Lokální zpravodajství,
informace o slezském
euroregionu, lokální a
regionální informace

Podíl mluveného slova 7,5 %

Kontaktní pořady s
posluchači

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

p. 25-35 let

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky,
4 0 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
pořady (Press klub), interaktivita - práce
v rámci celoplošného
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

H E L L A X , spol. s r.
o. / H E L A X

4209-19

Regionální hudebné 12^45 let
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

hudba převážné
posledních 20 let, 10¬
40 % české a
slovenské produkce

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství
minimálně 3 * denně, minimálně 3x týdně
regionální pořad (dopravní informace,
počasí) - periodicky se opakující
aktualizované bloky, zábavné vstupy
moderátorů, soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní
rubriky, informace ze společnosti

Původní regionální
publicistika
minimálně 3 * týdně

Pořady pro polskou a
slovenskou menšinu
v rámci slezského
euroregionu

Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,
MEDIA BOHEMIA a. Hudebně informační
rádio
s . / H i t r á d i o Orion
Morava

20 - 45 let

Hudební žánr není
vymezen, nejvíce AC

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin

Regionálně
orientovaná stanice
se zprávami Ostrava - Zlín Olomouc

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné
parametry, soutěže, sportovní kulturní a
společenské informace, nabídka práce
MEDIA BOHEMIA a. Hudebné-zábavná
stanice
s . / H i t r á d i o Orion
s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity,
hitparády, podíl hudby
90%

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 Informace ze
%
subregionů (okresy
severní Moravy a
Slezska)
Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / K i s s Morava

Hudebně rozhlasová p. 18-35 let
stanice s vyváženým
podílem informací

Hudba středního
Podíl mluveného slova 10 %
proudu, součástí
speciálních hudebních
pořadů jsou hitparády
a písničky na přání
Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin
(sport, počasí, doprava), důraz na region,
kulturní a společenské informace,
hitparády, písničky na přání, kvizy a
znalostní soutěže

4209-20

Zpravodajství
zaměřené na region,
orientace na region
obsahem mluveného
slova

Regionální informacesíť redaktoru v
subregionech

Eleanes s. r. o. /
RÁDIO BLANÍK
VALAŠSKO

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RÁDIO ČASFM

Hudebně-zábavné
rádio s informačním
servisem

Pro mladé lidi
Folklórní regionální
věkem i duchem hudba 3-7 %, při
na Valašsku
propojení folklóru
s regionalitou 9-15%;
zahraniční hity
kombinované
s hudbou z oblasti
českých tradic a
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou

zpravodajství v pracovní dny v
Regionální
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
informační servis,
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v
regionální ankety
sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 10:00 a v neděli a ve státní svátek
pravidelně 1 x za hodinu v čase
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5¬
15%, zařazení pořadů „Očekávané
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy"
a
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje
na přání".

p. 18-55 let

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády...

50.-60. léta + rock,
country & western

Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
- FM jižní Morava
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu

vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na
kmitočtu Třinec posíleno o klasický rock, folkrock,
Godula 89,5 MHz
s doplněním spřízněných žánrů

4209-21

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / Rádio Evropa

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

2 - Morava

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Proaramv pniímatelné dobře
B B C Radiocom
(Praha) s . r. o. /
B B C World Service

Zpravodajskopublicistická stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

Rádio Proglas, s . r.
o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Náboženské pořady

Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %
- Nevysílá reklamy

4209-22

Pořady věnované
menšinám

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Duchovní pořady

Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

4209-23

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v H y n č i c í c h 87,8

MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál

celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači
preferující
seriózní
informace

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave

4209-24

Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)

Hudební formát

se zájmem o
kulturu

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

Různé žánry-hip hop, Hudba, film, life-styl, publicistika a
urban music
sport (alternativní a adrenalinové
sporty - skate, snowboarding, skoky
do vody), móda, kultura, nové
technologie, interaktivita, soutěže

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

C R o Ostrava

Regionální stanice
nejrůznéjší
Českého rozhlasu,
věkové skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Kwadrans polských
dopravní zpravodajství), publicistické a
Moravskoslezský kraj aktualit
zábavní pořady, přehled tisku,
kalendárium, pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
H E L L A X , spol. s r.
o. / H E L A X

Regionální hudebné 12^45 let
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

hudba převážné
posledních 20 let, 10¬
40 % české a
slovenské produkce

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství
Původní regionální
minimálně 3 * denně, minimálně 3x týdně publicistika
regionální pořad (dopravní informace,
minimálně 3 * týdně
počasí) - periodicky se opakující
aktualizované bloky, zábavné vstupy
moderátorů, soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní
rubriky, informace ze společnosti
Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,

MEDIA BOHEMIA a. Hudebné informační
rádio
s . / H i t r á d i o Orion
Morava

20 - 45 let

Hudební žánr není
vymezen, nejvíce AC

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné
parametry, soutěže, sportovní kulturní a
společenské informace, nabídka práce

4209-25

Regionálně
orientovaná stanice
se zprávami Ostrava - Zlín Olomouc

MEDIA BOHEMIA a. Hudebně-zábavná
stanice
s . / H i t r a d i o Orion
s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity,
hitparády, podíl hudby
90%

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 Informace ze
%
subregionů (okresy
severní Moravy a
Slezska)
Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / K i s s Morava

Hudebně rozhlasová p. 18-35 let
stanice s vyváženým
podílem informací

Hudba středního
Podíl mluveného slova 10 %
proudu, součástí
speciálních hudebních
pořadů jsou hitparády
a písničky na přání

Zpravodajství
zaměřené na region,
orientace na region
obsahem mluveného
slova

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin
(sport, počasí, doprava), důraz na region,
kulturní a společenské informace,
hitparády, písničky na přání, kvizy a
znalostní soutěže
Hudebné informační
RADIO UNITED
B R O A D C A S T I N G S , stanice kulturního
r. o. / K i s s Publikum zaměření

4209-26

p. 25-45 let

Hudba 60. léta současnost, důraz na
českou tvorbu

Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré
Pracovní příležitosti
ráno, Music Expres, Fanclub, Melody
v regionu,
time, noční hity. Informace, zprávy včetně kalendárium, co
dopravy, sportu a počasí, zajímavosti o
s volným časem, tipy
slavných, hitparády, hudební víkendy
na dovolenou,
zajímavosti, program
Váš názor,

Regionální informacesíť redaktoru v
subregionech

Eleanes s. r. o. /
RÁDIO B L A N Í K
VALAŠSKO

Hudebně-zábavné
rádio s informačním
servisem

J U K E BOX, s p o l .
s r. o. / RÁDIO Č A S FM

Pro mladé lidi
Folklórní regionální
věkem i duchem hudba 3-7 %, při
na Valašsku
propojení folklóru
s regionalitou 9 - 1 5 % ;
zahraniční hity
kombinované
s hudbou z oblasti
českých tradic a
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou

zpravodajství v pracovní dny v
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v
sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 10:00 a v neděli a ve státní svátek
pravidelně 1 x za hodinu v čase
14:00 - 18:00, podíl mluveného slova 5¬
15%, zařazení pořadů „Očekávané
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy"
a
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje
na přání".

Regionální
informační servis,
regionální ankety

p. 18-55 let

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády...

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

50.-60. léta + rock,
country & western

Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
- FM jižní Morava
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu

vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na

HAMCO s. r. 0/
RÁDIO HANÁ

4209-27

Hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

kmitočtu Třinec -

p o s í l e n o 0 klasický rock, f o l k r o c k ,

Godula 89,5 M H z

s doplněním spřízněných žánrů

60. léta - současnost

Zpravodajství - počasí, dopravní servis,
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo
5-15 %

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresu Přerov a
Prostějov

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %

- Nevysílá reklamy

Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

Programy přiiímatelné dobře
Rádio Proglas, s . r.
o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

4209-28

Duchovní pořady

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v K l i m k o v i c í c h 88,6 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál

celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači
preferující
seriózní
informace

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave

4209-29

Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)

Hudební formát

se zájmem o
kulturu

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

Různé žánry-hip hop, Hudba, film, life-styl, publicistika a
urban music
sport (alternativní a adrenalinové
sporty - skate, snowboarding, skoky
do vody), móda, kultura, nové
technologie, interaktivita, soutěže

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

C R o Ostrava

Regionální stanice
nejrůznéjší
Českého rozhlasu,
věkové skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

B B C Radiocom

Zpravodajskopublicistická stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

Speciální
programový formát
mladí-dospělí
s rockovým
feelingem

p. 25-35 let

70. léta-současnost,
hudba tvoří 9 0 %
programu, pop, rock,
česká tvorba 35 %

(Praha) s . r. o. /
B B C World Service

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / Country
MORAVA S E V E R

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Kwadrans polských
dopravní zpravodajství), publicistické a
Moravskoslezský kraj aktualit
zábavní pořady, přehled tisku,
kalendárium, pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

Ranní show, informační pořady (finance,
práce, právo, politika), publicistické
pořady, společenské a kulturní rubriky,
otevřená telefonní linka na diskusní
témata), zajímavosti, zábava, hudba,
pořady pro zahrádkáře, sjednocování
Evropy...

Lokální zpravodajství,
informace o slezském
euroregionu, lokální a
regionální informace

Podíl mluveného slova 7,5 %

Kontaktní pořady s
posluchači

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

4209-30

Pořady věnované
menšinám

Pořady pro polskou a
slovenskou menšinu
v rámci slezského
euroregionu

H E L L A X , spol. s r.
o. / H E L A X

Regionální hudebně 12^15 let
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

hudba převážně
posledních 20 let, 10¬
40 % české a
slovenské produkce

Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství
minimálně 3« denně, minimálně 3x týdně
regionální pořad (dopravní informace,
počasí) - periodicky se opakující
aktualizované bloky, zábavné vstupy
moderátorů, soutěže, písničky na přání,
rozhovory, pozvánky, hitparády, kontaktní
rubriky, informace ze společnosti

Původní regionální
publicistika
minimálně 3 * týdně

Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,
MEDIA BOHEMIA a. Hudebné-zábavná
stanice
s . / H i t r á d i o Orion
s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity,
hitparády, podíl hudby
90%

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 Informace ze
%
subregionů (okresy
severní Moravy a
Slezska)
Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / K i s s Morava

Hudebné rozhlasová p. 18-35 let
stanice s vyváženým
podílem informací

Hudba středního
Podíl mluveného slova 10 %
proudu, součástí
speciálních hudebních
pořadů jsou hitparády
a písničky na přání
Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin
(sport, počasí, doprava), důraz na region,
kulturní a společenské informace,
hitparády, písničky na přání, kvizy a
znalostní soutěže

4209-31

Zpravodajství
zaměřené na region,
orientace na region
obsahem mluveného
slova

Regionální informacesíť redaktoru v
subregionech

Lokální hudební
RÁDIO UNITED
BROADCASTINGs. stanice s rockovou
orientací
r. o. /Rádio B e a t Ru/138/01

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport,
hudební publicistika, zábava

J U K E BOX, spol.

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády...

s r. o. / RÁDIO ČASFM

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
- FM jižní Morava
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na
kmitočtu Třinec posíleno o klasický rock, folkrock,
Godula 89,5 MHz
s doplněním spřízněných žánrů
EVROPA 2, spol. s
r. o. / Rádio Evropa
2 - Morava

4209-32

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

4209-33

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v L i b e r c i 103,3 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál

celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači
preferující
seriózní
informace

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave

Český rozhlas /
SEVER

4209-34

regionální stanice
pro Severní Čechy

Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)

Hudební formát

se zájmem o
kulturu

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Různé žánry-hip hop, Hudba, film, life-styl, publicistika a
urban music
sport (alternativní a adrenalinové
sporty - skate, snowboarding, skoky
do vody), móda, kultura, nové
technologie, interaktivita, soutěže

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

široký výběr hudebních Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
žánrů
dopravní servis, písničky na přání

Zaměřeno na
informace z regionu

Vysílání pro menšiny
(Sousedé)

B B C Radiocom
(Praha) s . r. o. /

Zpravodajskopublicistická stanice

B B C World Service

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / Country
SEVER

Rádio s formátem
25-35 let
skrz žánry nejen pro
aktivní dospělé (25¬
35 let)

Hudba od 70. let do
Zpravodajství, informační servis, doprava
současnosti, důraz na a počasí, publicistické rubriky, víkendové
českou a slovenskou vysílání pro rekreanty a chalupáře,
tvorbu

Lokální zpravodajství,
předpověď počasí,
dopravní servis,
kulturní servis,
servisní informace,
publicistické rubriky

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

4209-35

Pořady věnované
menšinám

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

G a m a media s. r. o.
/ G a m a Rádio

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová s k u p i n a

h u d b a 60. a ž n u l t ý c h a k t u á l n í lokální a r e g i o n á l n í

Regionální

25-50 let

let č e s k é , s l o v e n s k é , z p r a v o d a j s t v í s v y u ž i t í m r e p o r t á ž í ,

zpravodajství,

evropské, americké i m o d e r o v a n ý c h publicistických pořadů

podpora regionální

s v ě t o v é p r o v e n i e n c e z oblasti politiky, s p o l e č e n s k é h o

kultury, s p o r t u a

s orientací na rock,

hudby

ž i v o t a , h u d b y i s p o r t u ; 10% p o d í l

s p ř e s a h y n a blues a m l u v e n é h o s l o v a v č a s e o d 6.00 d o
soft rock s p o d p o r o u 19.00 h o d . , 10% p o d í l č e s k é t v o r b y v e
regionální hudební
scény

v y s í l á n í ( m ě ř e n o z a 24 h o d i n ) , G a m a
rádio n e b u d e přebírat vysílání o d
jiného provozovatele

70% p o d í l
Rádio Dobrý d e n , P ř á t e l s k é rádio p r o P o s l u c h a č i
nejširší s p e k t r u m
všech kategorií hudebního vysílání
s p o l . s r. o. /
Hitrádio FM

10% p o d í l m l u v e n é h o s l o v a a 2 0 %

Informace

podíl reklamy; pevné zpravodajské

z kulturního,

národnostních,

posluchačů

vstupy, počasí, dopravní servis,

společenského,

etnických a jiných

s velkým důrazem

očekávané události, přehled tisku,

sportovního a

menšin, zejména

na m í s t n í

n o v i n k y - k n i ž n í a f i l m o v é , turistika,

praktického života

vysílací blok 18.00¬

(regionální)

gastronomie, životní prostředí;

regionu

22.00 h o d i n

informace

reportáže, dokumentaristika, kontaktní
pořady a soutěže

MEDIA BOHEMIA a. Nezávislá hudební a 25-45 let
zpravodajská stanice s přirozeným
s . / H i t r á d i o FM
s výrazným
přesahem 5 let
Crystal
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

DELTA MEDIA
BROADCASTINGS,
r. o. / Kiss Delta

4209-36

nezávislá komerční
hudebně informační
stanice

p. 18-45 let

hudba od 60. let po
současnost; podíl
české a slovenské
hudební tvorby k
produkci zahraniční
neklesne pod 1 5 - 2 5 % ;
formát „variety gold"

podíl mluveného slova neklesne pod 10¬ Lokální informace
14,5 % vysílacího času (počítáno bez
tvoří minimálně 5 %
reklamy); podíl pořadů zpravodajských,
objemu zpráv
informačních, publicistických a vztažených
k území neklesne pod 5 % vysílacího
času; Servisní informace- každá hlavní
zpravodajská relace obsahuje podle
potřeb veřejnosti servisní informace o
počasí a podle aktuálnosti také informace
o míře znečištění ovzduší a dopravní
servis

H o t A C - h u d b a od 90
let po současnost, 10
% domácí produkce

Zpravodajství, doprava, počasí, kurzovní
lístek, soutěže, kulturní a společenské
události, filmový magazín, burza práce,
písničky na přání, 10 % mluvené slovo

informace z regionu,
regionální kultura a
sport

R o z v o j kultury

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

MEDIA BOHEMIA a. Hudební regionální
stanice
s.l Rádio BLANÍK

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
Zpravodajství, informační servis, sport,
současnost, pop
předpověď počasí, kulturní a dopravní
music+folk a country,
informační servis, životní prostředí,
podíl české hudby cca podpora cestovního ruchu.
30%

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / Radio B e a t Ru/138/01

Radio Contact
Liberec spol. s r. o.
/ Radio Contact
Liberec

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock,
soft rock, rock and roli
+ v menší míře dance,
disco, country, folk,
podíl světové produkce
60-70 % z podílu
hudby

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Zpravodajství ze světa, z domova a v
zpravodajství z
maximální míře z regionu, dopravní
regionu
informace, počasí, kulturní servis,
hádanky, soutěže, písničky na přání, podíl
hudby cca 60 %, podíl mluveného slova
14-15 %, podíl zpravodajství 6-7 %

Radio Černá Hora II hudební stanice s
lokálním
s . r. o. / RADIO
zpravodajstvím
ČERNÁ HORA

p.20-29 let s.12- hudba středního
lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a
45 let
proudu a hity 80. a 90. kulturní servis, sněhový servis, oznamy a
let, formát hot AC
hudební upoutávky, písničky na přání,
blížící se až CHR
hudební pořady, zábava

lokální programové
prvky

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Radio Proglas, s . r.
o. / RADIO
PROGLAS

4209-37

nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport,
hudební publicistika, zábava

Rodinné rádio

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Duchovní pořady

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní
hudba 14,9%

Nevysílá reklamy

Populární a výplňová
hudba 42,9%

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

Programy přiiímatelné dobře:
Český rozhlas / ČRo Regionální stanice
Českého rozhlasu,
Hradec Králové

vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)
J O E Media s .

Rádio SÁZAVA

4209-38

r.o.l

Hudebné zábavné
20 - 40 let
rádio s důrazem na
region, s
dramatickými prvky
ve vysílání, doplněné
stručným
informačním
servisem

široký výběr hudebních Zpravodajství, informační servis, počasí a Zaměření na region,
žánrů, prostor pro
sport, publicistika, diskuze, hudba a
dopravní informace a
regionální autory a
zábava, soutěže, události regionu
regionální počasí
interprety

country, oldies, rock &
folk, se za měřením na
hudební produkci od
50. let do současnosti
s významným podílem
domácí produkce

zprávy zaměřeny na
Zprávy zaměřeny na dění v regionu,
dění v regionu a na
doplněné zprávami z domova a ze
kontakt s posluchači
zahraničí a dopravním servisem,
mluvené slovo zaměřeno zejména na
dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže, záhady
a mvstiku

Podpora kulturních
aktivit v regionu,
smysluplná péče o
menšiny v regionu
(zejména vietnamská a
romská menšina)

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v L i p n í k u n a d B e č v o u 90,2 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál

celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači
preferující
seriózní
informace

Český rozhlas / ČRo Regionální stanice
Českého rozhlasu,
Olomouc

vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

4209-39

Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)

Hudební formát

se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

hudba 70. a 80. let se Zpravodajství, informační servis,
zaměřením na českou publicistika, nabídka práce, hudba a
tvorbu,
zábava

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Kvalitní zpravodajství
z regionu

C R o Ostrava

Regionální stanice
nejrůznéjší
Českého rozhlasu,
věkové skupiny
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

MEDIA BOHEMIA a. Regionální hudební
s . / Fajn Rádio Hity stanice se

zpravodajstvím

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Kwadrans polských
dopravní zpravodajství), publicistické a
Moravskoslezský kraj aktualit
zábavní pořady, přehled tisku,
kalendárium, pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

Brněnské vysílání nabízí mimořádně
pestrou hudební nabídku, od populárních
a folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných

Regionální vysílání v
jihomoravském a
zlínském regionu

Pro celou rodinu hudební produkce
posledních cca 20 let,
asi 10% české hudby

Zpravodajství, kulturní informace,
kontaktní pořady, soutěže, hitparády,
sport, počasí, přehled tisku, mluvené
slovo 10 %

Informace odění v
regionu, regionální
hudební scéna

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a. Hudebné-zábavná
stanice
s . / H i t r á d i o Orion

s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity,
Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 Informace ze
hitparády, podíl hudby %
subregionů (okresy
90%
severní Moravy a
Slezska)
Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na dopravu
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Regionální informacesíť redaktoru v
subregionech

Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání,
hitparáda
MEDIA BOHEMIA a.
s . / H i t r á d i o Orion

Hudebně informační
rádio

20 - 45 let

Hudební žánr není
vymezen, nejvíce AC

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin

Morava

Regionálně
orientovaná stanice
se zprávami Ostrava - Zlín Olomouc

Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné
parametry, soutěže, sportovní kulturní a
společenské informace, nabídka práce

p. 18-55 let

J U K E B O X , spol.
s r. o. / RÁDIO Č A S -

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,

FM

ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

country balady, hudební výročí dne,
hitparády...
Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
- FM jižní Morava
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na

HAMCO s . r. 0/
RÁDIO HANÁ
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Hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

kmitočtu Třinec -

p o s í l e n o 0 klasický rock, f o l k r o c k ,

G o d u l a 8 9 , 5 MHz

s doplněním spřízněných žánrů

60. léta - současnost

Zpravodajství - počasí, dopravní servis,
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo
5-15 %

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresu Přerov a
Prostějov

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS

p. 30-45 let, s.
25-50

informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
Rádio Proglas, s . r.
o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

široké spektrum Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 14,9%
Populární a výplňová
hudba 42,9%

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
z pokrytých regionu
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %
RÁDIO I B U R s . r. o.
/ RÁDIO RUBI

hudební a
zpravodajskorozhlasová stanice

Programy přiiímatelné dobře:
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2 0 ^ 0 let

Různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Zpravodajství, auto magazín, svět filmu,
tematické hudební pořady, pořady o
přírodě a lidském zdraví; podíl mluveného
slova 10-15 % vysílacího času bez
reklamy, podíl regionálního vysílání min.
33 % mluveného slova

Duchovní pořady

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,

r. o. / Kiss Morava

Hudebně rozhlasová p. 18-35 let
stanice s vyváženým
podílem informací

Hudba středního
Podíl mluveného slova 10 %
proudu, součástí
speciálních hudebních
pořadů jsou hitparády
a písničky na přání

Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin
(sport, počasí, doprava), důraz na region,
kulturní a společenské informace,
hitparády, písničky na přání, kvizy a
znalostní soutěže
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Zpravodajství
zaměřené na region,
orientace na region
obsahem mluveného
slova

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v Ústí n a d L a b e m 101,2 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Programová
skladba vysílání

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál

celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

posluchači
preferující
seriózní
informace

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave
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Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

nejrůznéjší
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
z nejruznéjších
pro děti, poradenství, dokument coby
koutu země
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jakto vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)

Hudební formát

se zájmem o
kulturu

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

Různé žánry-hip hop, Hudba, film, life-styl, publicistika a
urban music
sport (alternativní a adrenalinové
sporty - skate, snowboarding, skoky
do vody), móda, kultura, nové
technologie, interaktivita, soutěže

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

Český rozhlas /
SEVER

regionální stanice
pro Severní Čechy

B B C Radiocom

Zpravodajskopublicistická stanice

(Praha) s . r. o. /
B B C World Service

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Zaměřeno na
informace z regionu

Převaha zpravodajství Zpravodajství, publicistika, vzdělávání,
a publicistiky
sport, zábava, bloky v českém (8.00-11.00
a 13.00-16.00) a anglickém (0.00-8.00,
11.00-13.00 a 16.00-24.00) jazyce,
jazykové kurzy angličtiny

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / C O U N T R Y
RADIO

Hudební stanice ve
p. 25-49 let s. 20 60. l é t a - R ' n ' R ,
formátu country, folk 55 let
country a folk,
a příbuzné žánry,
bluegrass, gospel,
doplněno
americký protestsong,
zpravodajstvím
trampská hudba,
mluvené slovo max. 8
%

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

MEDIA BOHEMIA a. H u d e b n é - z á b a v n á
regionální stanice
s . / Fajn North
s posílenou
Music
informační a
zpravodajskou
složkou
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široký výběr hudebních Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
žánrů
dopravní servis, písničky na přání

Vysílání pro menšiny
(Sousedé)
Pořady věnované
menšinám

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové pořady

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

15^45 let

Skladby hvězd 80. a
90. let až po
současnost, zhruba
10% podíl zastoupení
domácí hudby v
programu

Regionální obsah
informací a
zpravodajství, drobná
regionální publicistika

10% podíl mluveného slova včetně šelfu a
autopromotion: zpravodajství, předpověď
počasí a dopravní sevis ve všech
pravidelných zpravodajských relacích,
přehled denního tisku, očekávané
události, kurzovní lístek, informace o
filmech a videu, zábava, životní styl,
soutěže, písničky na přání, hitparády

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

G a m a media s. r. o.
/ G a m a Rádio

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová skupina
25-50 let

MEDIA BOHEMIA a. Hudební vysílání se
zpravodajským
s . / H i t r á d i o FM
servisem posíleným
Labe

o regionální složku

MEDIA BOHEMIA a. Regionální hudebné p. 18-35 let
zpravodajská stanice
s . / H i t r á d i o FM
Most

s. 12-49 let
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hudba 60. až nultých
let české, slovenské,
evropské, americké i
světové provenience
s orientací na rock,
s přesahy na blues a
soft rock s podporou
regionální hudební
scény

aktuální lokální a regionální
zpravodajství s využitím reportáží,
moderovaných publicistických pořadů
z oblasti politiky, společenského
života, hudby i sportu; 10% podíl
mluveného slova v čase od 6.00 do
19.00 hod., 10% podíl české tvorby ve
vysílání (měřeno za 24 hodin), Gama
rádio nebude přebírat vysílání od
jiného provozovatele

Regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

hudební formát
neuveden vLP;
v odůvodnění udělení
licence výrazný
country profil

Rádio nebude přebírat program jiného
provozovatele, je povoleno vysílání
odděleného programu na kmitočtu Most
99,6 MHz; zpravodajství, počasí,
dopravní, kulturní a ekologický servis,
sportovní relace, zábava a soutěže,
reportáže, tip na víkend, burza práce,
obalové prvky a komerční komunikace

Také lokální a
regionální
zpravodajství

HOT AC; evropská,
americká a česká
hudba 80.-90. let, podíl
české a slovenské
hudby neklesne pod 10
%

Podíl mluveného slova 9-12 %,
Společenský
zpravodajství 6-9 hod 2*, 9-17 hod. 1*.
regionální servis
počasí, dopravní a ekologický servis,
kontaktní pořady, kulturní informace,
soutěže, sportovní informace, informace o
mimořádných událostech

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,

hudební stanice
s rockovou orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
Zpravodajství, informační servis, sport,
současnost, pop
předpověď počasí, kulturní a dopravní
music+folk a country,
informační servis, životní prostředí,
podíl české hudby cca podpora cestovního ruchu.
30%

p. 18-30 let

Hity posledních 10 let
tvoří min. 70 %
celkového objemu
vysílacího času, dále
house musica D'n'B

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

r. o. / Radio Beat

MEDIA BOHEMIA a. Hudební regionální
stanice
s.l Rádio BLANÍK

RADIO BONTON, a.
s . / Radio Bonton

Hit rádio (CHR)

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

4209-47

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

podíl mluveného slova neklesne pod 8%
vysílacího času, podíl zpravodajských
pořadu, neklesne pod 4 % z podílu
mluveného slova, podíl hudby vydané v
posledních deseti letech, neklesne pod
4 0 % celkového objemu vysílacího času a
podíl české a slovenské hudby, neklesne
pod 5 0 % celkového objemu vysílacího
času
Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Rádio T E P , a. s . /
RÁDIO TEP/Rádio
BLANÍK: 5.00-24.00
přejímá program
Rádio Blaník; 0.00¬
5.00 program
RÁDIO T E P

Nezávislá hudební
Z0A9 let
zpravodajskos přesahy na
informativní stanice obě strany
s výrazným lokálním
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

MEDIA BOHEMIA a. Hudebné informační
rozhlasová stanice
s . / Rock Rádio
Šumava
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85% podíl hudby
z celkové
vysílací doby;
minimálně 20 %
domácí tvorby,
zejména hudba
přelomu 70. a 80. let

15% podíl mluveného slova;
zpravodajství, sport, kultura, doprava

Místní zpravodajství,
servisní informace
pro občany regionu

Zlaté hity 60.-80. let,
anglo-americká i česká
produkce (ta tvoří
téměř polovinu
celkového objemu
skladeb) Podíl české a
slovenské hudby v
rozmezí 1 0 - 1 5 %

Podíl mluveného slova je oproti
Informace z regionu,
hudebnímu programu v denním průměru aktuální dění
cca 7-10 %. Zpravodajství, servisní
v regionu-kulturní a
informace (počasí, doprava), hitparáda
sportovní akce z
vlastní produkce, písničky na přání 1 *
regionu
denně večer v uceleném bloku, tematické
hudební pořady; lokální vysílání na
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BILOV 90,2 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (14 553 obyvatel)

Měřítko:
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i

10 km
i

Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HLADKÉ ZIVOTICE 95,5 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,0 % (4 853 obyvatel)

Měřítko:
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i

10 km

i

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1.2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HYNCICE 87,8 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,0 % (2 956 obyvatel)

Měřítko:
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l

10 km

i

Příloha č.3 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače KLIMKOVICE 88,6 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 042 obyvatel)

Měřítko:

4209-52

l

10 km

i

Příloha č.4 k dopisu čj.: ČTÚ-243 304/2012-613 ze dne 19. 11. 2012.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače LIPNÍK N B MĚSTO 90,2 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (11 264 obyvatel)

Měřítko:
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i

10 km

i

Diagram využití rádiového kmitočtu LIBEREC HANYCHOV 103,3 MHz MHz podle § 112 odst.
4 zákona 127/2005 o elektronických komunikacích.
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Diagram využití rádiového kmitočtu USTI N L PREDLICE 101,2 MHz podle
zákona 127/2005 o elektronických komunikacích.
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§ 112 odst. 4

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Žatec 101,0 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Gama media s.r.o. / Gama Rádio
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
4. 1 1 . 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: 4 2 0 2711 813 8 3 0 / Fax; • ipo 27^ 810 í
+

www.rrtv.cz

Gama media s.r.o.
Bělehradská 360/6
43401 Most

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 3 7 3 / z a b
Č.j.: S T R / 4 1 8 0 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 20 - 2014 / poř.č.: 14

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 4. listopadu 2014 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti Gama media, s.r.o. IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360, PSČ
434 0 1 , Most, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Žatec 101,0 MHz / 200 W pro
program Gama Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Žatec 101,0 MHz / 200 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Žatec 101,0 MHz / 200 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Žatec 101,0 M H z / 2 0 0 W
souřadnice WGS 84: 13 32 03 / 50 19 07

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi.
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Odůvodněni:
Rada na svém 9. zasedání 2014 (bod 24) konaném dne 29. dubna 2014 vyhlásila licenční řízení k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Žatec 101,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 32 03 / 50 19 07 se lhůtou pro doručení
žádostí do 6. června 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu tento účastník řízení:
Gama media, s.r.o. / Gama Rádio
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení na 2. září 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)
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-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

-

-

7)

-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

hudební formát

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná

hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 6. června 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o
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licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Gama Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů
Žatec 101,0 MHz / 200 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025,
účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - Gama media, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů ze 13 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Gama media, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudební rozhlasové
stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi " s názvem programu Gama
Rádio.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sedm bodů.
Společnost Gama media, s.r.o. je provozovatelem rozhlasové stanice Gama Rádio na základě licence
udělené rozhodnutím ze dne 4. listopadu 2008. Jednatelé společnosti Bc. Petr Petrik a Ing. Roman
Viktora se aktivně zúčastňují řízení společnosti a vedení Gama Rádia z pozice vedoucích pracovníků.
Bc. Petr Petrik ve funkci ředitele společnosti, Ing. Roman Viktora ve funkci ekonomického ředitele. Ve
vedoucích funkcích Gama Rádia jsou zkušení pracovníci s dlouholetou praxí v jiných médiích. Hudební
dramaturg a šéf programu Martin Knol vykonává úspěšně svou funkci čtyři roky. Před tím pracoval jako
moderátor v Gama Rádiu. Promo manažer a správce IT Petr Říbal pracoval dříve v Rádiu Most a
zároveň je nyní součástí ranního týmu ve Snídani s Novou. Moderátorem je také zkušený Aleš Lehký
působící ve Snídani s Novou a dříve ve Fajn Rádiu. Pracovní tým Gama Rádia je dlouhodobě
stabilizován a již několik let nedošlo k žádné významné personální změně. Ohledně organizačního řešení
získávání místních informací žadatel uvedl, že Gama Rádio již nyní spolupracuje v Ústeckém kraji s
místní a krajskou samosprávou, úřady a také s místními zpravodajskými servery k zajištění aktuálních
informací oro D o s l u c h a č e Gama Rádia Steine tak olánuie žadatel oslovit ke S D o l u o r á c i i místní S D o r t o v n í
klubv kulturní zařízení město Žatec a místní informačn serverv oro ieiich zviditelnění Gama Rádio iiž v
současné době sooluoracuies místní samosorávou iako ie město Most Teolice Chomutov Lounv Ústí
n a d L a r ^ m anorI sřinlur, a c u i e N?
a KariovarTkvm kra em Žadatel ^ v f e k X d n m
konkrétní formu spolupráce nedoložil a Rada tak za totoi dílčí Ikritérium bod nepřidělila
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím
kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Rada dále shledala také naplnění kritéria ekonomické připravenosti a přidělila žadateli bod v každém
jednotlivém dílčím kritériu, které se k němu vztahuje. Žadatel financuje provoz rozhlasové stanice z
reklamní činnosti. Reklama je zajišťována v rámci regionu vlastní činností. Další finanční prostředky
získává žadatel reklamou a PR aktivitami, případně výrobou reklamních filmů a reportáží v rámci projektu
regionálního informačního portálu www.alfatv.cz. Další příjmy plynou z marketingových a komunikačních
činností, které firma zabezpečuje pro jiné subjekty v rámci regionu. Jednorázové náklady na zprovoznění
vysílače budou hrazeny z finančních prostředků firmy. Provozní vícenáklady potom z rozšíření
reklamních aktivit na území města Žatec a okolí. Žadatel doložil svůj obchodní plán a bankovní reference
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prokazující jeho finanční spolehlivost a Radě nejsou z úřední činnosti známy žádné skutečnosti, které by
mohly závěr o ekonomické připravenosti žadatele zpochybnit.
Rada též shledala naplnění kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele dle §
17 odstavce 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Jeden bod Rada přidělila žadateli za naplnění dílčího
kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, neboť společníky žadatele (právní
forma žadatele je společnost ručením omezeným) jsou fyzické osoby Ing. Roman Viktora, Pavlína
Borovská a Petr Petrik, přičemž všechny koncové vlastníky společnosti je možné dohledat ve veřejně
přístupných zdrojích. Základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů ve
společnosti a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna
bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Případné budoucí změny lze dohledat v českých,
veřejně dostupných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto základním kritériu
přiděleno šest bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Žadateli byly přiděleny body za naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k mluvenému slovu. Rada
v první řadě vyhodnotila podíl mluveného slova ve vysílání. Ten bude dle žadatele činit 12% až 2 0 %
celkového vysílacího času v době od 06:00 do 22:00 hodin včetně víkendů. Mimo uvedený čas pak bude
podíl mluveného slova od 5% do 15 % vysílacího času. Takto navržený parametr přesahuje střední
hodnotu mluveného slova ve vysílání programů, které jsou na předmětném území zachytitelné. Podíl
autorsky vyrobených pořadů bude tvořit 80-100% vysílání. Vzhledem ke skutečnosti, že na území
pokrytém z technického prostředku, který je předmětem tohoto licenčního řízení, není možné zjistit
střední hodnotu tohoto parametru v již vysílaných programech, Rada přistoupila k přidělení bodu. Rozsah
zpravodajských a servisních informací bude činit v pracovní dny v každé hodině od 6:00 do 20:00 hodin
zpravodajství dvakrát v hodině o celkové délce 4 až 8 minut Mimo pracovní dny a ve všední dny od 20:00
hodin do 06:00 hodin pak o celkové délce 1 až 4 minut. Střední hodnotu podílu zpravodajských a
servisních informací na již pokrytém území nebylo možné určit a žadateli byl přidělen bod i za naplnění
tohoto dílčího kritéria.
V kritériu lokalizace programu Rada přistoupila k přidělení bodu za naplnění dílčího kritéria nově
vyráběného programu, neboť žadatel bude svůj program připravovat originálně a nebude ani žádné části
vysílání přebírat od jiného provozovatele. Jedním bodem Rada též ocenila orientaci programu na region.
Žadatel bude přinášet informace o kulturním životě v Žatci a okolí. Do rádia budou zvány hudební skupiny
na rozhovory, dále bude žadatel vysílat informace o místním kulturním životě, činnosti rockových klubů,
divadla, kulturního domu a okresního muzea. Součástí zpravodajství budou aktuální zprávy ze života v
Žatci, dopravní informace a počasí z oblasti Žatecká. Nově budou v publicistických pořadech vystupovat
osobnosti z kulturního, společenského a sportovního prostředí Žatce. V projektu však žadatel neuvedl
žádné informace ohledně orientace programu na užší lokalitu a Rada tak v tomto dílčím kritérium přidělit
bod nemohla.
Ohledně hudebního formátu žadatele Rada shledala, že na pokrytém území již vysílají více než tři
programy, jejichž formát dle názoru Rady lze považovat za obdobný formátu programu Gama Rádio.
Žadatel program Gama Rádio definuje jako program, který vysílá český, slovenský i světový rock s
přesahy od blues až po soft rock, přičemž rockový žánr je zastoupen ve vysílání programů již na
pokrytém území zachytitelných (Fajn Rádio AGARA, Rádio Beat, Hitrádio FM Plus a další). Stejně tak
Rada nepřidělila bod za dílčí kritérium podílu formátu žadatele na daném území, neboť hudební formát
žadatele není na pokrytém území neobvyklý a nesplňuje požadavky Manuálu.
V kritériu cílové skupiny Rada nepřidělila bod za naplnění dílčího kritéria rozpětí s ohledem na
programovou nabídku, neboť žadatelem definovaná primární cílová skupina, tedy posluchači ve věku od
25 do 50 let, je již dle zjištění Rady na pokrytém území saturována, a to i programy, jejichž hudební
formát lze považovat za formát obdobný formátu programu žadatele. Naopak jeden bod Rada přiznala za
dílčí kritérium programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Program Gama Rádia bude koncipován
jako nepřetržitý tok hudby, střídající se s mluveným slovem a informacemi, které mají převážně vztah k
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regionu. Jednotlivé programové prvky budou zaměřeny kupříkladu na zpravodajství, počasí, ekologii,
nezaměstnanost, sport či kulturu.
Zákonné kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada ohodnotila čtyřmi body a tedy jako splněné.
Žadatel vytváří speciální hudební pořady, jako například „Modré pondělí", ve kterém je program postaven
na Blues/Bluesrocku ve všech jeho formách a mutacích. Mapuje celou obrovskou oblast USA a také
významnou část zastoupenou anglickou a potažmo evropskou scénou. Dále pořad „Domácí úterý" ve
kterém posluchač najde výběr toho nejlepšího z domácího rocku se zahrnutím slovenské a regionální
rockové scény, pořad ukazuje kontinuitu vývoje československé rockové scény od 60-tých let po
současnost. Pořad „Sazometná středa", který je zaměřen na světovou i domácí progress music.
„Rockový čtvrtek", tento hudební pořad je zaměřen především na alternativní a menšinové rockové
proudy. Rada však v tomto výčtu postrádala také jiné než hudební pořady a přidělila žadateli za toto dílčí
kritérium jeden bod ze dvou možných.
Podpora začínajících místních umělců je dle vyjádření žadatele jednou z jeho nejduležitějších priorit.
Gama Rádio má zařazeno do aktivní rotace více než 1200 skladeb od začínajících a místních rockových
skupin. Začínající umělci i místní skupiny jezdí pravidelně do vysílání Gama Rádia, kde dostávají půl až
hodinový prostor pro vlastní prezentaci. Podpora je realizována také prostřednictvím sociálních sítí a
internetových stránek. Původní záměr podporovat a hrát pouze severočeské začínající skupiny byl pro
velký zájem ze stran umělců rozšířen na podporu tvorby skupin z České i Slovenské republiky. Jednou
měsíčně bude jeden den věnován vysílání hudebním rockovým skupinám minulosti i současnosti z
jednoho města nebo okresu v místech, kde Gama Rádio vysílá. Každou hodinu bude do vysílání
zařazena jedna skladba spolu s informacemi o skupině nebo stylu, který skupina hraje. Deklarovanou
podporu začínajících umělců žadatel doložil prostřednictvím referenčních dopisů kapely Kúbl, kapely
Jahtec Jammin' Job či kapely Barruth a Rada přistoupila k přidělení dvou bodů ze dvou možných.
Co se týče podpory kulturních akcí, Gama Rádio je samo pořadatelem řady koncertů v Ústeckém kraji.
Na nich především vystupují místní a začínající skupiny. V rámci svého vysílání žadatel intenzivně
podporuje místní i regionální hudební festivaly a vystoupení rockových skupin v rámci regionu. Gama
Rádio podporuje většinu festivalů v Ústeckém kraji. Ať je to festival Rock for Most nebo Music for Most.
Spolupracuje úzce s klubem Ponorka v Litvínově, s klubem Rockáč v Mostě, Božák v Teplicích, digitálním
kinem v Žatci a Lounech, Městským divadlem v Mostě, Docela Velkým divadlem v Litvínově či Městským
divadlem v Žatci. Rada však žadateli přidělila jeden bod ze dvou možných, neboť kromě doložené
spolupráce s Městským divadlem v Žatci nemají podporované akce přímý vztah k městu Žatci a jeho
blízkému okolí.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kulturních, národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. V tomto kritériu byl Žadatel
hodnocen pouze jedním bodem. K dílčímu kritériu identifikace menšiny žadatel uvedl, že v Žatci lze
především hovořit o romské menšině a slovenská menšině, což Rada jedním bodem ocenila. Ke způsobu
podpory pak žadatel uvedl, že Gama Rádio spolupracuje v rámci svého zpravodajství s místní
samosprávou i místními neziskovými organizacemi při sdělování řešení problému spojených se životem
menšin. Ve svém vysílání dává prostor pro názorová a věcná řešení. Stejně jako tak činí v Mostě, kde
žadatel úzce spolupracuje s mosteckým maaistrátem který orovozuie Klub národnostních menšin Dále
žadatel poskytuje prostor pro informační sdělení a diskusní pořady především se zástupci místní
samosDrávv neziskových oraanizací oraanizací menšin a také s Doradcem oro národnostní menšinv
města Zatec. Žadatel však žádnou s výše" uvedených spoluprací nedoložil do správního spisu a Rada tak
k přidělení bodu nepřikročila.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti Gama
media, s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
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dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro pňjetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 4.11.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 27.11.2014, Licenční podmínky), Dokument (přehled, 21.8.2014,
Zachytitelnost programů - Žatec 101,0 MHz / 200 W), Dokument (mapa, 10.4.2014, mapa
Žatec)

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.12.02 17:26:16 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Gama media, s.r.o.

Označení (název) programu:

Gama Rádio

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi.

II. Další programové podmínky

-

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 25 - 50 let

-

podíl mluveného slova 12% až 20% v čase od 06:00 do 22:00 hod. včetně víkendů a
mimo pracovních dnů, mimo uvedený čas od 5% do 15 %

-

podíl zpravodajských a servisních informací: V pracovní dny v každé hodině od 6:00 do
20:00 hod. 2 x v hodině o celkové délce 4 - 8 min. Mimo pracovní dny a ve všední dny od
20:00 hod. do 06:00 hod. o celkové délce 1 - 4 min.

4180-11

-

hudební formát - český, slovenský i světový rock s přesahy od blues až po soft rock

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 80 - 100%

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v Žatci 101,0 MHz

Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

4180-12

Programová
skladba vysílání

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující seriózní
informace

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí; autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / ČRo
2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější věkové
skupiny, z
nejruznějších koutu
země

Poměr hudby a
mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Český rozhlas / ČRo
3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější věkové
Klasická i jazzová
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o hudba, ale i přenosy
kultury a umění)
kulturu
z rockových klubu,
alternativní hudba

Český rozhlas / ČRo
4 Wave

Veřejnoprávní
regionální stanice

Studenti a absolventi Různé ž á n r y - h i p
středních a vysokých hop, urban music
škol

Místní info

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední publicistika,
Čajovna-pořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosů

Zprávy o
aktuálním dění
s p o r t y - s k a t e , s n o w b o a r d i n g , s k o k y d o (nejen) ve
v o d y ) , m ó d a , kultura, n o v é t e c h n o l o g i e , Středočeském
kraji
interaktivita, s o u t ě ž e
H u d b a , f i l m , life-styl, publicistika a

s p o r t (alternativní a a d r e n a l i n o v é

Menšiny

Romano Drom
aneb Cesty Romů
- pořad se zabývá
osudy Romů a
jejich životní
kulturou

Český rozhlas /
SEVER

Český

rozhlas

Plzeň

regionální stanice pro
Severní Čechy

široký výběr
hudebních žánru

/ regionální stanice pro nejruznější věkové
západní Čechy skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
dopravní servis, písničky na přání

Zaměřeno na
informace z
regionu

Vysílání pro
menšiny (Sousedé)

tradiční (lidová,
Zpravodajství, informační servis, sport,
folklorní a klasická
publicistika, zábavné pořady
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zaměření na
informace z
regionu,
odpojování podle
krajů

víkendové a
sváteční
křesťanské pořady

M+M spol. s r. o . /
Fajn Rádio A G A R A

hudebně-zábavný
program s posílenou
informační složkou

1 2 - 3 9 let

skladby od 80. let do
současnosti, podíl
české složky v
hudebním vysílání
tvoří 1 0 %

Zpravodajství, informační a dopravní
servis, počasí, přehled tisku; podíl
mluveného slova 10 %, podíl hudby 90 %

Regionální
zaměření ve
zpravodajství i
aktualitách

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou

60.-80. léta +
novinky, 40 % česká
hudba, střední proud,
rock, dance, folk,
country

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

29A9 let

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a.
s . / H i t r á d i o FM Most

Regionální hudebně p. 18-35 let
zpravodajská stanice

s. 12^19 let

MEDIA BOHEMIA a.
s . / H i t r á d i o FM Plus

4180-13

Hudebně informační
rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

HOT AC; evropská,
americká a česká
hudba 80.-90. let,
podíl české a
slovenské hudby
neklesne pod 10 %

Podíl mluveného slova 9-12 %,
zpravodajství 6-9 h o d 2 x , 9-17 hod. 1 * ,
počasí, dopravní a ekologický servis,
kontaktní pořady, kulturní informace,
soutěže, sportovní informace, informace o
mimořádných událostech

Společenský
regionální servis

Podíl hudby 80"%,
hudební AC formát

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

MEDIA BOHEMIA a.
s.l Rádio BLANÍK

Hudební regionální
stanice

LONDA, s p o l . s r. o . / Celoplošné
zpravodajské a
RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 20-45 let

Hudba od 70. let po
současnost, pop
music+folk a country,
podíl české hudby
cca 30 %

Zpravodajství, informační servis, sport,
předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí,
podpora cestovního ruchu.

Aktuální informace
o životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

p. 30-45 let, s. 25 50

Maximální zaměření
na českou hudební
p r o d u k c i - 6 5 %,
rock, folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace
z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých mést

Poměr české a
slovenské hudby 15
%

Podíl mluveného slova (bez reklamních
prvku) 12 %; zpravodajské relace,
sportovní servis, dopravní informace,
informace od policie a hasičů, kulturní
servis, písničky na přání

Podíl regionálního
zpravodajství 20 %
ze zpravodajství

2 0 ^ 5 let
RÁDIO R E L A X s. r. o. Nestátní apolitická
rozhlasová stanice
/ Rádio relax
s lokálním
zaměřením na území
okresu Kladno,
Rakovníka
Mělník (profil);
hudební komerční
s t a n i c e - n e n í v LP
jen v žádosti

Hudba středního
proudu 80.-90. l e t dle žádosti, není v
LP

4180-14

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

hudba 60. až
nultých let české,
slovenské,
evropské, americké
i světové
provenience
s orientací na rock,
s přesahy na blues
a soft rock
s podporou
regionální hudební
scény

aktuální lokální a regionální
zpravodajství s využitím reportáží,
moderovaných publicistických pořadů
z oblasti politiky, společenského života,
hudby i sportu; 10% podíl mluveného
slova v čase od 6.00 do 19.00 hod.,
10% podíl české tvorby ve vysílání
(měřeno za 24 hodin), Gama rádio
nebude přebírat vysílání od jiného
provozovatele

Hudební stanice se
RADIO UNITED
B R O A D C A S T I N G s . r. zaměřením na
menšinové žánry
o. / RADIO 1

p. 19-25 lets. 15-35
let

Rocková a taneční
hudba, jazz, hard
rock, metal, hip hop,
filmová hudba,
etnická a world
music, reggae

Podíl české tvorby 20 %, podíl mluveného
sova 15 %, podíl vlastních pořadu min. 95
%, novinky na alternativní scéně, hitparády
česká a zahraniční, kulturní servis
(pozvánky na koncerty, diskotéky, výstavy,
filmy), knižní servis

Radio Proglas, s . r. o. Rodinné rádio
/ RADIO P R O G L A S

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové z pokrytých
skupiny, je kulturním, informačním,
regionu
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní
hudba 14,9%

- Nevysílá reklamy
Populární a výplňová
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
hudba 42,9%
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadů

4180-15

Regionální
zpravodajství,
podpora
regionální
kultury, sportu a
hudby

cílová skupina 25¬
50 let

G a m a media s . r. o. /
G a m a Radio

Duchovní pořady

I

I

I

I p o d í l pořadu pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

1
1

1

Proqramv přijímatelné dobře:
Hudební stanice ve
RADIO UNITED
B R O A D C A S T I N G s . r. formátu country, folk
a příbuzné žánry,
o. / C O U N T R Y
doplněno
RADIO
zpravodajstvím

E V R O P A 2, spol. s r.
o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

hudební stanice
RADIO UNITED
B R O A D C A S T I N G s . r. s rockovou orientací
o. / Radio Beat

4180-16

p. 25-49 let s. 20-55
let

60. l é t a - R ' n ' R ,
country a folk,
bluegrass, gospel,
americký
Protestsong,
trampská hudba,
mluvené slovo max.
8 %

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvku, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové pořady

p. 12-30 let

50 % novinky + hity
Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
od 1995-současnost telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a
sportovní aktuality,
interaktivní pořady s
posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Kulturnéinformační rubriky
o d ě n í v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to bez
rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Rádio T E P , a. s . /
RÁDIO TEP/Rádio
BLANÍK: 5.00-24.00
přejímá program
Rádio Blaník; 0.005.00 program RÁDIO
TEP

4180-17

Nezávislá hudební
3 0 ^ 9 let s přesahy
zpravodajskona obé strany
informativní stanice
s výrazným lokálním
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

8 5 % podíl hudby
z celkové
vysílací doby;
minimálně 20 %
domácí tvorby,
zejména hudba
přelomu 70. a 80. let

15% podíl mluveného slova; zpravodajství, Místní
sport, kultura, doprava
zpravodajství,
servisní informace
pro občany
regionu

Příloha č.4 k dopisu čj.: ČTÚ-96 861/2013-613 ze dne 18. 10. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZATEC 101,0 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 063 obyvatel)

Měřítko:

4180-18

10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Děčín - m ě s t o 2 87,6 MHz / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / COUNTRY RADIO
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
19. 1 1 . 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 oo Praha 2
Tel.: 420 2711 813 830 / Fax; • ipo 27^ 810 í
+

www.rrtv.cz

RADIO UNITED BROADCASTING

s.r.o.

Říčanská 2399/3
10100 Praha

S p . zn./ldent.: 2014/660/zab
Č.j.: S T R / 4 2 7 5 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 21 - 2014 / poř.č.: 28

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 19. listopadu 2014 toto

rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, PSČ 10100, Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín
87,6 MHz / 200 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Děčín 87,6 MHz / 200 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Děčín 87,6 MHz / 200 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:
"
"
'
"-"

Děčín město 87,6 M H z / 200 W
souřadnice WGS 84: 14 11 13 / 50 46 21

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry.

4275-1

Odůvodněni:
Rada na svém 13. zasedání 2014 (bod 17) vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Děčín město 87,6 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 8 4 : 1 4 11 13 / 50 46 21 se lhůtou pro doručení žádostí do 1. srpna 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu tento účastník řízení:
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / COUNTRY RADIO
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 2 1 . října 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla kzávěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
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Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
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-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

-

-

7)

-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

hudební formát

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná

hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 1. srpna 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o
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licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu COUNTRY RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Děčín 87,6 MHz / 200 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10.
října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 9 hlasy svých členů z 9 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G , s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
vysílání „hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry" s názvem programu COUNTRY
RADIO.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada
přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti osm bodů.
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING je nástupnickou organizací vzniklou fúzí společností
Radio Investments s.r.o., InFin s.r.o. a Agentura TRS s.r.o. s dnes již více jak dvacetiletou zkušeností
s provozováním rozhlasových stanic. Oba jednatelé společnosti RÁDIO UNITED BROADCASTING, s.r.o.
mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání. Jednatel žadatele, Mgr. Vladimír Faifr, MBA.,
CSc, má zkušenosti s ekonomickým, technickými, organizačním řízením společností provozující
rozhlasové vysílání, a to z pozice jednatele společnosti STAR PROMOTION s.r.o, kterou vykonával
v období od listopadu 2011 do dubna 2013, kdy byla tato společnost držitelem licencí k provozování
rozhlasových programů s názvem Rádio Hey. Jednatel žadatele, pan Luboš Jetmar, má zkušenosti s
ekonomickým, technickým i organizačním řízením společností provozující rozhlasové vysílání, a to
z pozice jednatele od ledna 2013 ve společnostech, které provozovaly rozhlasové vysílání například
SDolečnosti Rádio Bohemia sool s r o Rádio TWIST Praha s r o BROADCAST MEDIA s r o DELTA
MEDIA BROADCASTING s r o a ' R Á D I O PUBLIKUM s o o l ' s řo Také všichni vedoucí Dracovníci
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti rozhlasového
vysílání, což žadatel doložil jejich strukturovanými' životopisy. Žadatel má též letité zkušenosti se
s n n l u n r a r í s místními o r n á n v a institucemi k zaústění reninnálního - m ě s t s k é h o informačního servisu

oosluchačům Žadatel iiž zahá
rozhlasovém pro^ekt^

ednání s vedením místních institucí a informovali ie o svém
spoluprací žadatel doložil do správního spisu.

Rada též shledala naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele k
zajištění vysílání. Žadatel a současně provozovatel COUNTRY RADIA dosahuje dlouhodobě a
kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další
rozvoj. Tyto investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s celkovou strategií rozvoje
společnosti. Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu COUNTRY RADIO prostřednictvím nové
licence bude tedy žadatel čerpat výhradně z vlastních zdrojů. Tyto tvrzené skutečnosti žadatel doložil
prostřednictvím svého obchodního plánu a účetními dokumenty. Bankovními referencemi byly též
doloženy dílčí kritéria finanční spolehlivosti žadatele a jeho vlastníků. Radě není z úřední činnosti známa
žádná skutečnost, která by mohla závěr o ekonomické připravenosti žadatele k vysílání zpochybnit.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Vysílač COUNTRY RADIA bude instalován a provozován na stanovišti
rádia Beat a Frekvence 1. Kmitočet 87,6 MHz bude se stávajícími kmitočty sdružen prostřednictvím
sdružovače do stávajícího anténního systému Kathrein na stávajícím stanovišti operátora. Konkrétní a
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podrobný popis technického řešení žadatel uvedl v projektu a Rada přistoupila k přidělení bodu.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu
ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným a jeho
společníky jsou společnosti RÁDIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27 599, Praha 1 - Nové Město, Na
poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 90% flejímž jediným společníkem je GES MEDIA ASSET, a.s., IČ:
271 81 804 Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000) a GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 271
81 804, Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 s 10% podílem. Co se týče společnosti GES
MEDIA ASSET, a.s., jejímž jediným společníkem je GES ASSET HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha
1 - Nové Město Na Poříčí 1079/3a PSČ 11000 ieiímž iedinvm akcionářem ie nizozemská společnost
GES GROUP HOLDING B V Amsterdam Locatellikade 1 1076 AZ Amsterdam Nizozemské království
IČ zapsáno v obchodním'rejstříku vedeném Obchodní'komorou v Amsterdamu pod č. 34259187!
Společnost GES GROUP HOLDING B.V. pak vlastní fyzické Ing. Ivan Zach, Ing. Radka Zachová a Ing.
Petra Marschallová. Protože žadatel doložil ÚdelJG O koncových vlastnících, tj. o osobách majících v
konečném důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za dílčí kritérium znalosti
k n n m w r h vlastníků v dohé nndání nřihláškv Pokud však idp o kritérium nřpdnnkladň nrn
transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium
neudělit neboť ke změnám v osobě fakticky k o n ^
dojít s ohledem na vlastnickou
strukturu 7rp\a m i r n n k n n t m l n Rarlu a m i r n n ř p s k p vpřpinnnrávní riataháyp Přínarlná 7 m p n a V P \/la<;tnirkp
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§ 1 7 odst 1 PÍS

ustanoveni

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. a celkem přidělila osm bodů. Shledala tak toto kritérium splněným.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila žadateli bod za naplnění dílčího kritéria podílu
mluveného slova. Ten byl žadatelem stanoven v rozmezí 7 - 12% z celkového vysílacího času, přičemž
střední hodnota tohoto parametru na již pokrytém území činí 10%. Spodní hranice navrhovaného rozmezí
tak střední hodnoty nedosahuje. Žadatel dále uvedl, že všechny pořady vysílané COUNTRY RADIEM
jsou vlastní autorské pořady. Rada však přistoupila k přidělení jednoho bodu za naplnění dílčího kritéria
autorsky vyrobených pořadů na základě skutečnosti, že střední hodnotu tohoto parametru vysílání na již
pokrytém území nelze zjistit. Ze stejného důvodu Rada přidělila jeden bod také za naplnění dílčího
kritéria podílu zpravodajských a servisních informací. Zpravodajství bude žadatelem vysíláno v
pracovních dnech mezi 05:00 - 09:00 hodin každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00 hodin každou hodinu s
výjimkou 11:00 a 14:00 hodin, kdy žadatel vysílá rozšířené kulturní pozvánky s akcentem na region, ty
pak aktuálně doolňuie ieště ve 20 00 hodin Ke všem zoravodaiskvm blokům náleží servisní rubrikv s
informacemi, přičemž délka bloků činí maximálně dvě minuty.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada přidělila bod za každé dílčí kritérium, které se k
lokalizaci programu vztahuje. Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele vyráběn nově. Ačkoliv
žadatel plánuje v předmětné oblasti provést hudební testy a dotazování respondentů na program,
předpokládá zájem o stávající ověřený program i hudební obsah COUNTRY RADIA, který je žadatelem
originálně vyráběn. Co se týče orientace programu na region, žadatel počítá s rozšířením
zpravodajského servisu o události z této lokality. V servisních rubrikách bude informovat o počasí na
Děčínsku a součástí bude i rozšíření stávajícího dopravního servisu. Informace o dopravě budou
dodávány Ústředním Auto Moto Klubem, který připravuje přesné a aktuální dopravní informace z
jakékoliv části české republiky, tedy lokální dopravní servis z Děčína. V programu pak nebudou chybět
ani soutěže o vstupenkv na neirůzněiší kulturně společenské akce iako isou koncertv festivalv countrv
bálv sportovní akce či vvstavv konané v reoionu a tedv směřované přímo pro posluchače z Děčína
Orientace na užší lokalitu pak bude realizována prostřednictvím spolupráce s místními kulturními stánky!
která zaústí dostatek informací o kulturním dění v reaionu které se následně oromítnou do vvsílání
COUNTRY RADIA
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Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního f o r m á t u navrhovaného žadatelem (country, folk a příbuzné žánry) shledala, že na tyto žánry
se na již porytém území orientují alespoň 3 programy (Frekvence 1, RADIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY,
Radio Contact Liberec) a bod za dílčí kritérium počtu programů s obdobným formátem nepřidělila. Jeden
bod však přidělila za alespoň částečné naplnění kritéria podílu formátu na daném území. Pokryté území
není country a folkovou hudbou plně saturováno stávající nabídkou programů. Hudební formát žadatele
není na pokrytém území plně zastoupen a částečně splňuje požadavky Manuálu, což Rada ocenila
přidělením jednoho bodu.
Ohledně kritéria cílové s k u p i n y Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina recipientů ve
věku 35-79 let není na pokrytém území zcela saturována, a to zejména horní navrhovaná věková
hranice. Rada také jedním bodem ocenila, že jednotlivé programové prvky programu žadatele jsou na
uvedenou cílovou skupinu vhodně navázány a celou ji průřezově pokrývají. Mezi konkrétní programové
prvky pro cílovou skupinu posluchačů COUNTRY RADIA patří především zpravodajství obsahující
informace z regionu včetně lokálních dopravních informací, předpovědi počasí a sezónních servisů.
Dopravní zpravodajství pak žadatel odbavuje prostřednictvím moderátorů Ústředního AutoMoto Klubu.
Ve speciálních publicistických pořadech se žadatel věnuje také podnikatelům (rozhovory s úspěšnými
podnikateli a reprezentanty zajímavých profesí). V dalších pravidelných pořadech se pak věnuje
turistickým soutěžím (Indicie') místní hudbě a informacím z tramrjských osad a kemDŮ lokalizovaným do
okolí Děčína (Ozvěny osadních ohňů).
Rada dále shledala naplnění kritéria p ř i n o s u uchazeče p r o rozvoj p ů v o d n i t v o r b y , a ocenila jej
přidělením pěti bodů. Žadatel vytváří celou řadu vlastních a u t o r s k ý c h pořadů, které jsou dle názoru
Rady smysluplně navázány na cílovou skupinu posluchačů. Jedná se o pořady „Knižní hitparáda",
autorský pořad Miloně Čepelky z Divadla Járy Cimrmana, který mapuje zajímavé knižní novinky.
„Country mám rád", pořad Petra Novotného. „Sklípek Yvonne Přenosilové" autorský pořad Yvonne
Přenosilové - hudební profily interpretů, novinky, rozhovory s hosty. „Country, Oldies a Rock'n'Roll
party", Míra Křen ve svém autorském pořadu o zlatých dobách vzniku country a rock'n'rollove hudby.
„Ozvěny Osadních ohňů", autorský pořad muzikanta a trampa Tonyho Linharta (skupina Pacifik) klasika české trampské písně. Hosty pořadu jsou osobnosti trampské kultury. Pořad pravidelně
informuje o veškerém dění na poli trampingu. Často s živou hudbou přímo ze studia. „Country Time",
pořad o klasické a současné americké country music. Na pořadu spolupracují dva moderátoři (Miloš
Keller a Veronika Čičková) a externí poradce přes americkou country (Miloš Holeček). „Zadáno pro
leaendv" hudební kritik a moderátor Miloš Keller orezentuie v každém D o ř a d u tři wbrané countrv
leaendv s množstvím informací o nich
FolkMenu" další autorský oořad Miloše Kellera tentokrát
zaměřený na českou fo k o m u hudbu
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soutez hudebních skupin a interpretu. Žadatel na podporu svých tvrzeni prediozH referenční dopis
umělecké agentury JAM a referenční dopisy hudebních skupin Klidanko, Vomiste a Bary Z předložené
korespondence nicméně není patrné, zda se těmto subjektům dostává ze strany žadatele podpory,
připadne jaké, a Rada tak přistoupila k přiděleni jednoho bodu. Ke kntenu p o d p o r y k u l t u r n í c h a k c i
žadatel v projekty uvedl, ze bude poskytovat informace z kulturních^ zařízen u a k o je Městské divadlo
Decin, Zámek Decin, Městská knihovna p e c i n Kino Snezmk, Společensky dum Střelnice, Dum deti a
mládeže Teplická a Boletice Dum deti a mládeže Letna a Březiny, Oblastní muzeum v Decme
Botanická a Zoologická zahrada. Z oblasti sportu a volného casu bude informovat o akcích místních
organizaci které tyto aktivity provozuji a zajišťuji. Jako přiklad uvadl S-Centrum, Sportovní centrum
DUNA, Kuželna TJ Union Decm, Sportovní klub SK Březiny - Decm, klub orientačního běhu Decin,
v
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Sportovní klub Děčín, ČEZ SPORTCENTRUM, Potápěčský klub Děčín, Zimní stadion Oblouková ul.,
Plavecký areál Děčín a také Adrenalin Park. COUNTRY RADIO bude pravidelně informovat o kulturních,
společenských, turistických a sportovních akcích v několika rovinách. Jednak v pravidelném
zpravodajském servisu, dále ve speciálních pravidelných kulturních pozvánkách, v pořadu Kaleidoskop
a také prostřednictvím živých moderátorských vstupů. Takovouto formu podpory žadatel doložil
prostřednictvím fotodokumentace z pořádaných country bálů v letech 2009 - 2012 či z country
„FONTÁNY 2011", jednoho z největších koncertů country a trampské hudby v republice. Dále pak
prostřednictvím referenčních dopisů s Městskou knihovnou v Děčíně, sdružením Zelená pro planu, o.s. a
se Zoologickou zahradou v Děčíně. Takto pojatou podporu kulturních tak Rada ohodnotila dvěma body
Kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
bylo Radou ohodnoceno čtyřmi body a tudíž také jako splněné v nejvyšší možné míře. K dílčímu kritériu
identifikace menšiny žadatel nejprve obecně uvedl, že významné druhy sociálně-psychologických
menšin jsou: etnická menšina (obvykle vymezená jazykem a kulturou), národnostní menšina (úředně
uznávaná etnická menšina), náboženská menšina (určená náboženským vyznáním) a jazyková menšina
(pokud není zároveň i menšinou etnickou). Dále pak žadatel uvedl konkrétní údaje k národnostní
struktuře Děčína: 94,1 % Češi, 1,7 % Slováci, 0,9 % Vietnamci, 0,5 % Němci, 0,4 % Romové. Žadatel si
je vědom skutečnosti, že v Děčíně stejně jako na jiných územích ČR, žijí i z hlediska národnosti
příslušníci menšinového obyvatelstva. Na tuto skutečnost žadatel ve vysílání COUNTRY RADIA reaguje
přímo v programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke
komunikaci s menšinami. Samozřejmostí je aktuální zařazování informací o akcích z kulturního,
soortovního a S D o l e č e n s k é h o života těchto obvvatel z míst D o k r v t v c h sianálem vvsílání COUNTRY
RADIA. Žadatel chce informovat a zaujmout všechny posluchačské skupiny zajímající se o dění v
reaionu Uvědomuie s i že rozhlas není médium ien oro zábavu a reklamu Je médiem které částečně
může i vychovávat formovat mvšlení uoozorňovat na neduhv moderní soolečnosti a napomáhat neien
národnímu uvědomění, ale i současnému politickému a kulturnímu začleňování do evropských struktur.
Součástí hudebního formátu COUNTRY RADIA je folková hudba do které lze zahrnout i world music a
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Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING, s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 S b „ nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
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právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 19.11.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 4.12.2014, Licenční podmínky), Dokument (přehled, 6.10.2014,
Zachytitelnost programů - Děčín 87,6 MHz / 2 0 0 W), Dokument (mapa, 20.6.2014, mapa Děčín
město 2 87,6 MHz)

. „

. .
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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.12.10 17:19:14 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G , s.r.o.

Označení (název) programu:

C O U N T R Y RADIO

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry.

II. Další programové podmínky

-

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 35 - 79 let

-

podíl mluveného slova 7 - 1 2 %

-

podíl zpravodajských a servisních informací: V pracovních dnech mezi 05:00-09:00
každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00 každou hodinu s výjimkou 11:00 a 14:00 kdy jsou
vysílány rozšířené

kulturní pozvánky s akcentem na region, ty jsou

doplňovány ve 20:00. Délka hlavních zpráv v celou hodinu je 120 sec.
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-

hudební formát - country, folk a příbuzné žánry

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 100%

pak

aktuálně

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v D ě č í n ě 87,6 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina
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regionální stanice
pro Severní Čechy

Programové prvky

Místní info

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

nejrůznéjší
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Český rozhlas /
SEVER

Hudební formát

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

široký výběr hudebních Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
žánrů
dopravní servis, písničky na přání

Menšiny

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zaměřeno na
informace z regionu

Vysílání pro menšiny
(Sousedé)

MEDIA BOHEMIA a. H u d e b n ě - z á b a v n á
regionální stanice
s . / Fajn North
s posílenou
Music
informační a
zpravodajskou
složkou

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

15^45 let

Skladby hvězd 80. a
90. let až po
současnost, zhruba
10% podíl zastoupení
domácí hudby v
programu

10% podíl mluveného slova včetně šelfu a
autopromotion; zpravodajství, předpověď
počasí a dopravní sevis ve všech
pravidelných zpravodajských relacích,
přehled denního tisku, očekávané
události, kurzovní lístek, informace o
filmech a videu, zábava, životní styl,
soutěže, písničky na přání, hitparády

Regionální obsah
informací a
zpravodajství, drobná
regionální publicistika

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky,
4 0 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
pořady (Press klub), interaktivita - práce
v rámci celoplošného
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

G a m a media s. r. o.
/ G a m a Rádio

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová s k u p i n a

h u d b a 6 0 . a ž n u l t ý c h a k t u á l n í lokální a r e g i o n á l n í

Regionální

2 5 - 5 0 let

let č e s k é , s l o v e n s k é , z p r a v o d a j s t v í s v y u ž i t í m r e p o r t á ž í ,

zpravodajství,

evropské, americké i m o d e r o v a n ý c h publicistických pořadů

podpora regionální

s v ě t o v é p r o v e n i e n c e z oblasti politiky, s p o l e č e n s k é h o

kultury, s p o r t u a

s o r i e n t a c í na r o c k ,

hudby

života, hudby i sportu; 1 0 % podíl

s p ř e s a h y na blues a m l u v e n é h o s l o v a v č a s e o d 6.00 d o
soft rock s p o d p o r o u 1 9 . 0 0 h o d . , 1 0 % p o d í l č e s k é t v o r b y v e
regionální hudební
scény

vysílání (měřeno za 24 hodin), G a m a
rádio n e b u d e přebírat vysílání o d
jiného provozovatele
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MEDIA BOHEMIA a. Nezávislá hudební a 25-45 let
zpravodajská stanice s přirozeným
s . / H i t r á d i o FM
s výrazným
přesahem 5 let
Crystal
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / Radio Beat

hudební stanice
s rockovou orientací

MEDIA BOHEMIA a. Hudební stanice se
s . / RÁDIO BLANÍK zpravodajskými
relacemi
SEVERNÍ ČECHY

4275-15

hudba od 60. let po
současnost; podíl
české a slovenské
hudební tvorby k
produkci zahraniční
neklesne pod 1 5 - 2 5 % ;
formát „variety gold"

podíl mluveného slova neklesne pod 10¬
Lokální informace
14,5 % vysílacího času (počítáno bez
tvoří minimálně 5 %
reklamy); podíl pořadů zpravodajských,
objemu zpráv
informačních, publicistických a vztažených
k území neklesne pod 5 % vysílacího
času; Servisní informace- každá hlavní
zpravodajská relace obsahuje podle
potřeb veřejnosti servisní informace o
počasí a podle aktuálnosti také informace
o míře znečištění ovzduší a dopravní
servis

p. 35-55 let

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

25^15 let s
přesahy

Hudba středního
proudu od 50. let do
druhé poloviny 90. let
(pop, rock country a
folk, muzikálové a
filmové písně), podíl
domácí hudby cca 30
%

Mluvený projev tvoří v denním průměru
Aktuální informace z
cca 11-13 % oproti hudebnímu programu; regionu
zpravodajství, počasí, informace a servis,
malá publicistika, zábava, aktuality ze
společenského dění

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS

p. 30-45 let, s.
25-50

informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Proaramv pniímatelné dobře:
Rádio Contact
Liberec spol. s r. o.
/ Rádio Contact
Liberec

nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

hudba od 60. let do
současnosti pop, rock,
soft rock, rock and roli
+ v menší míře dance,
disco, country, folk,
podíl světové produkce
60-70 % z podílu
hudby

Zpravodajství ze světa, z domova a v
zpravodajství z
maximální míře z regionu, dopravní
regionu
informace, počasí, kulturní servis,
hádanky, soutěže, písničky na přání, podíl
hudby cca 60 %, podíl mluveného slova
14-15 %, podíl zpravodajství 6-7 %

Rádio T E P , a. s . /
RÁDIO TEP/Rádio
BLANÍK: 5.00-24.00
přejímá program
Rádio Blaník; 0.00¬
5.00 program
RÁDIO T E P

Nezávislá hudební
30^19 let
zpravodajskos přesahy na
informativní stanice obě strany
s výrazným lokálním
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

85% podíl hudby
z celkové
vysílací doby;
minimálně 20 %
domácí tvorby,
zejména hudba
přelomu 70. a 80. let

15% podíl mluveného slova;
zpravodajství, sport, kultura, doprava

Rádio Proglas, s . r.
o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
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Místní zpravodajství,
servisní informace
pro občany regionu

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Denně zprávy
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
z pokrytých regionu
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.
Náboženské pořady

Duchovní pořady

Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %
Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Nevysílá reklamy

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %
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Příloha č. 1 k d o p i s u čj. 3 3 5 6 8 / 2 0 1 1 - 6 1 3 ze d n e 14. 4. 2 0 1 1 .
P ř e d p o k l á d a n ý územní rozsah ( m o d r á barva), v e k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální ú r o v n ě c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače D E C I N M Ě S T O 2 8 7 , 6 MHz.

Měřítko:

4275-18

l

10 k m
i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Sokolov na Ovčárně 99,0 M H z / 50 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a. s. / Rock Radlo Šumava
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2. 12. 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

MEDIA

BOHEMIA

a. s.

Koperníkova 6/794
12000
Praha-Vinohrady
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 3 4 3 / z a b
Č.j.: bar/4684/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 22 - 2014 / poř.č.: 7

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb„ o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 2. prosince 2014 toto

ROZHODNUTÍ

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se
sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26765586, licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Šumava prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu
99,0 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Sokolov na dobu 8 let, nejdéle však do 10.10.
2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 99,0 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Sokolov (souřadnice WGS 84: 12 39 18 / 50 10 36)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 99,0 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště
Sokolov a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 99,0 MHz o vyzářeném výkonu
50 W z vysílacího stanoviště Sokolov.
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Odůvodnění:
Dne 1. dubna 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 99,0 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Sokolov (souřadnice W G S 84:
12 39 1 8 / 5 0 10 36). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 16. května 2014.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena jedna žádost tohoto žadatele:
MEDIA BOHEMIA a. s. / Rock Rádio Šumava
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo dne
2 1 . října 2014 a jehož se žadatel zúčastnil.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejích pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate In ost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

b)
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-
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hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

8)

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíte In ost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.
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5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti. Provedla samostatné
zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií,
jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí
o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů za každé základní dílčí kritérium ve výše
uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení podané žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně-splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb.) v podané žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení licence,
uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na neveřejném
zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jimiž byla podaná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 16. 5. 2014, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu podané žádosti
o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Rádio
Šumava prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 99,0 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího
stanoviště Sokolov na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí (nejdéle však do 10. 10. 2025) společnosti
MEDIA BOHEMIA a. s .
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Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. 10. 2025, protože podle článku II. bod 6. zákona č. 196/2009 Sb. je Rada oprávněna
vydat licenci k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově tak, aby její platnost,
a to i včetně prodloužení podle ustanovení § 12 zákona č. 231/2001 Sb., skončila nejpozději 10. října 2025.

Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:

Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a. s. požádal o udělení licence k provozování hudební stanice s regionálním
zpravodajstvím pod názvem Rock Rádio Šumava.

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.

Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele
s vysíláním, neboť účastník řízení je dlouholetým provozovatelem řady rozhlasových stanic. Za základní
dílčí kritérium zkušenosti statutárních orgánů provozovatele nebylo možné uchazeči bod udělit, protože
k této problematice žadatel ve svém projektu nic neuvedl. Pokud jde o zkušenost vedoucích zaměstnanců
žadatele, nynější programový ředitel Mgr. Petr Sznapka působil mimo jiné jako programový ředitel Rádia
Prácheň, vedoucí vysílání Rádia Impuls a dále pak v oblasti marketingu (kreativní ředitel v marketingové
společnosti a marketingový specialista), má tedy dostatečné zkušenosti v rozhlasovém vysílání a reklamě;
v současné funkci pracuje od roku 2008. Za toto základní dílčí kritérium proto Rada vzhledem k jeho
naplnění přidělila účastníku řízení jeden bod. Žadatel obdržel bod i za základní dílčí kritérium organizačního
řešení získávání místních informací, neboť podrobně popsal svůj systém získávání informací regionálního
charakteru, jehož základem je existence místní samostatné nezávislé redakce a který bude žadatel v případě
udělení licence aplikovat i na oblast Sokolovska. Popsaný způsob, jak žadatel hodlá místní informace
získávat, vede k jednoznačnému přesvědčení, že účastník řízení je schopen jejich získávání zajistit po
personální, organizační i technické stránce. Z organizačního hlediska je proto žadatel podle názoru Rady
v převážné míře připraven k zajištění vysílání jakož i k jeho včasnému zahájení v zákonném termínu

Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci také konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím nového
souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu projektového technického
řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven k včasnému
zahájení vysílání.

4684-7

Žadatel je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny na příjmech
z prodeje reklamního času v rozhlasovém vysílání, zajišťovaných pro provozovatele na základě dlouhodobé
smlouvy společností MEDIA MARKETING SERVICES a. s. Tato činnost je zisková a umožňuje provozovateli
investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje bezproblémový chod všech provozovaných
oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým zdrojem financování dodatečných nákladů, které
vzniknou v případě získání nového kmitočtu, který je předmětem tohoto licenčního řízení. Reálnost dosažení
obchodního plánu doložil účastník řízení výpisem ze svého účtu. Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. není
v současné době zatížena žádným bankovním úvěrem ani leasingem, v případě udělení licence je tedy
schopna financování nákupu nových technologií a prostředků nutných k zahájení vysílání financovat
z vlastních zdrojů. Za této situace má Rada za to, že žadatel je k zahájení vysílání v zákonem stanoveném
termínu a následnému zajištění vysílání připraven i po ekonomické stránce, takže mu přidělila po jednom
bodu v každém ze tří základních dílčích kritérií vztahujících se k finanční připravenosti.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti a jeho jediným akcionářem
(uvedeným ve výpisu žadatele z obchodním rejstříku) je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED
se sídlem v Nicosii v Kyperské republice. Žadatel přitom doložil, že jediným akcionářem společnosti MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Road Town,
Tropič Isle Building, 3423 Tortola, Britské Panenské ostrovy, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25 %
akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné
společnosti. Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku
vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden bod za základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků
v době podání přihlášky.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze rovněž považovat za splněné,
neboť MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je jediným akcionářem žadatele od listopadu 2008.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky
do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující
žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
a mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se uvedených
společností se sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se
totiž nijak neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Celkově tak kritérium transparentnosti vlastnických
vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze
považovat za splněné jen částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.
Pokud jde o základní dílčí kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada tomuto žadateli udělit
bod, neboť navrhovaný parametr cca 7 až 10 % nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území. Za
naplněné však Rada považuje základní dílčí kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů (všechny pořady
jsou autorsky vyráběné) a podílu zpravodajství a servisních informací (v pracovní dny každou hodinu od
6. do 17. hodiny včetně vždy včelou hodinu, o víkendu mezi 8. a 17. hodinou v závislosti na potřebě reakce
na aktuální dění, v případě potřeby i v průběhu celého týdne večer vždy jednou v hodině na jejím počátku),
neboť tyto hodnoty lze pro udělení bodu za toto základní dílčí kritérium považovat za dostačující.
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Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve dvou ze tří základních dílčích kritérií, neboť
program žadatele není přebíraný a dostatečnou míru naplnění kritéria orientace na region lze vyvodit ze
žadatelem nabídnutého vysokého poměru informací o společenském, kulturním, politickém a sportovním
dění v regionu, který se promítne nejen do zpravodajských, ale i publicistických a kontaktních pořadů;
s ohledem na nepominutelnou hudební složku vysílání Rock Radia Šumava se orientace programu na
region Sokolovska projeví při vysílání pozvánek na regionální kulturní akce. Účastník řízení dále ve vztahu
k užší orientaci na lokalitu uvedl nemálo institucí různého druhu, s nimiž by chtěl pň vysílání svého programu
v oblasti Sokolovska spolupracovat (např. místní hudební kluby a další kulturní instituce nebo sportovní
kluby), avšak konkrétně nedoložil žádnou existující ani předjednanou spolupráci s nimi, a proto za základní
dílčí kritérium užší orientace na lokalitu nemohla Rada tomuto projektu žádný bod přidělit.
Žádný bod neobdržel žadatel ani v případě hudebního formátu, jelikož na pokrytém území je již vysíláno
více programů s obdobným hudebním formátem a rock jako hudební žánr, na který se účastník řízení ve
svém projektu zaměřuje, je v programech již vysílajících na pokrytém území zastoupen v míře více než
dostatečné; jedná se zejména o stanice Gama Rádio a Rádio Beat, dále pak například stanice EVROPA 2
nebo RÁDIO IMPULS. Žadatelem navrhovaný podíl české a slovenské hudby ve výši 10 až 15 % je také
obdobný jako v případě stanice EVROPA 2, u níž podíl domácí tvorby podle jejích licenčních podmínek činí
10 %. Žadatel tak nezískal bod za žádné ze dvou základních dílčích kritérií vztahujících se k hudebnímu
formátu vysílání.
Z hlediska cílové skupiny byl přidělen jeden bod jen za základní dílčí kritérium vazby programových prvků
projektu k žadatelem uváděné cílové skupině, neboť programová nabídka žadatele je sice pro danou skupinu
obvyklá a jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu, avšak na pokrytém
území je navrhovaná cílová skupina 20 až 40 let již dostatečně uspokojena stávající nabídkou programů,
a to i programy s obdobným formátem.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za každé ze tří základních dílčích kritérií, neboť všechny
tři byly vyhodnoceny jako splněné. Účastník řízení ve svém projektu uvedl řadu speciálních pořadů a dalších
programových prvků, zejména pak hudebního charakteru, které mají povahu vlastních autorských pořadů
(resp. autorsky vytvořených programových prvků); ve většině případů se přímo či nepřímo vztahují
k rockovému zaměření programu, popřípadě k některým souvisejícím hudebním žánrům; jako příklad lze
uvést pořady Rockové referendum, Známka Punku či Devátá s Princem anebo programové prvky Rocková
garáž nebo Rockový hračky. V projektu jsou uvedeny i stručné charakteristiky těchto pořadů a programových
prvků.
Rock Rádio Šumava umožňuje novým a začínajícím umělcům vstup do běžného vysílání, čímž podporuje
začínající umělce, kteří dosud neměli možnost svá díla v rozhlase prezentovat. Důležitým prvkem v této
podpoře je specializovaná pravidelná rubrika Rockový Vokno, která je do hudebního programu kontinuálně
zařazována v průběhu dne a která se věnuje jednak méně známým nahrávkám slavných hudebníků a zároveň
podporuje lokální a začínající umělce. Podpora má také podobu poskytování mediálního prostoru lokálním
umělcům, jakož i rozhovorů s jednotlivými interprety světové, české a regionální scény, přičemž žádná
z těchto úrovní není upřednostňována na úkor ostatních.
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Z hlediska základního dílčího kritéria podpory kulturních akcí a jejího způsobu žadatel ve svém projektu
představil různé způsoby této podpory od efektivní spolupráce s pořadateli koncertů, kulturních a sportovních
událostí přes podporu ve formě rozhlasové propagace (spoty, pozvánky, rozhovory apod.) až k poskytování
pomoci pořadatelům kulturních akcí v oblasti lidských zdrojů (osobnosti působící v rádiu se stanou
ambasadory akcí, popřípadě je i moderují apod.) nebo technického zajištění (ozvučení, osvětlení, ostraha
atd.). Účastník řízení navíc předložil potvrzení o předjednané spolupráci v oblasti propagace kulturních
akcí pořádaných městem Sokolov a občanským sdružením Nordic Walker.cz, takže Rada mohla za toto
základní dílčí kritérium udělit maximum dvou bodů.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí
kritérium identifikace menšiny lze žadateli udělit maximum dvou bodů, neboť uvedl konkrétní menšiny, které
žijí na území pokrytém signálem a jejichž kulturu hodlá uchazeč podporovat (německou, vietnamskou,
maďarskou a ukrajinskou). Ve svém projektu rovněž specifikoval, že k podpoře menšin chce přispět mimo
jiné podporou akcí pořádaných menšinami, které žijí a působí na Sokolovsku, například ve formě zařazování
informací o těchto akcích v rámci kulturních a publicistických rubrik „Co se děje" nebo poskytnutím moderátorů
stanice, hostesek či promotýmu pořadatelům Festivalu národnostních menšin či benefičního klání mezi
vietnamskou komunitou. V konkrétní rovině, například potvrzením o předjednané spolupráci s nějakým
menšinovým spolkem, však tuto podporu nedoložil, což Radu v případě základního dílčího kritéria způsobu
podpory vedlo jen k přidělení jednoho bodu ze dvou možných.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritérium týkající se původní tvorby a dosáhl rovněž významného
nebo alespoň částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod
k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.

S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
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Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze d n e : 2.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

MEDIA BOHEMIA a. s .

Označení (název) programu:

Rock Rádio Šumava

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební stanice s regionálním zpravodajstvím

II. Další programové podmínky

-

pod íl mluveného slova cca 7 až 10 %

-

všechny pořady budou vyráběny autorsky; do vysílání budou zařazovány autorsky vyrobené pořady
a speciální programové prvky hudebního i nehudebního charakteru

-

zpravodajské relace zahrnující též informace o regionálních událostech budou zařazovány minimálně
každou celou hodinu v pracovní dny od 6. do 17. hodiny včetně, o víkendu pak v době mezi 8. a 17.
hodinou v počtu vycházejícím z potřeb reakce na aktuální dění; hlavní zpravodajské relace budou
doplněny informacemi o počasí a dopravním servisem; podíl zpravodajství a servisních informací
bude v rozmezí cca 2 až 4 %

-

hudební formát založený na kontinuálním testování v závislosti na vkusu a požadavcích posluchačů,
skladby z období od 60. let 20. století po současnost; podíl české a slovenské hudby 10 až 15 %

-

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 20 až 40 let s přesahy

-

pravidelná rubrika zaměřená na podporu lokálních a začínajících umělců (včetně zařazování děl
interpretů a hudebních uskupení, jejichž díla dosud nebyla vysílána v rozhlase) a méně známé nahrávky
slavných hudebníků

-

podpora kulturních akcí spočívající zejména v efektivní spolupráci s pořadateli koncertů, kulturních
a sportovních událostí, rozhlasové propagaci (rozhlasové spoty, pozvánky na kulturní akce ve
specializovaných lokalizovaných rubrikách, rozhovory s pořadateli, účinkujícími a případně i návštěvníky
kulturních akcí) a podílu na technickém zajištění akcí

-

podpora rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin žijících na Sokolovsku (například
německé, vietnamské, maďarské a ukrajinské menšiny), a to formou zařazování informací o akcích
pořádaných menšinami, popřípadě i jinými formami
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Programy zachytitelné v Sokolově 99,0 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrúznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrúznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o Plzeň

regionální stanice nejrúznější
pro západní Čechy věkové
Plzeňský a
skupiny
Karlovarský kraj

tradiční (lidová, folklorní a
klasická hudba) i moderní
trendy (rock, country, folk,
klubová scéna)

Programy zachytitelné

Místní info

velmi dobře:
Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Zpravodajství, informační servis, sport,
publicistika, zábavné pořady

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

Zaměření na
informace z
regionu,
odpojování podle
krajů
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Menšiny

víkendové a
sváteční
křesťanské
pořady

EVROPA 2, spol. s r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Frekvence 1, a. s. / FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
Gama media s. r. o. / Gama Rádio

Hudební rozhlasová
stanice s rockovým
zaměřením,
s místními a
regionálními
informacemi

cílová

hudba 60. až nultých let

skupina 25¬ české, slovenské,
50 let

aktuální lokální a regionální
zpravodajství s využitím reportáží,

evropské, americké i

moderovaných publicistických pořadů

světové provenience

z oblasti politiky, společenského života,

s orientací na rock,

hudby i sportu; 10% podíl mluveného

s přesahy na blues a soft

slova v čase od 6.00 do 19.00 hod., 10%

rock s podporou regionální

podíl české tvorby ve vysílání (měřeno

hudební scény

za 24 hodin), Gama rádio nebude
přebírat vysílání od jiného provozovatele
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Regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio
Dragon

hudební a zábavná
stanice pro střední
generaci

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací
MEDIA BOHEMIA a. s . / Radio Blaník
Zapadni Čechy

hudebně informační
program

RTV Cheb, k. s . / RADIO E G R E N S I S

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

LONDA, s p o t s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
Programy zachytitelné

4684-15

pop a lehčí rock 80.-90. let,
Podíl mluveného slova 8-12
%, zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až 9 . 0 0 dvakrát v hodině, vždy 1 x v
hodině zpravodajský přehled;
9.00 až 18.00 - j e d n o u v
hodině; víkendy: 7.00 až
18.00 hodin - j e d n o u v
hodině, v případě potřeby
zařazení zpravodajské relace i
v čase 19.00 až 5.00 hodin

programové bloky během dne, důraz na
seriozní informace, muzika, informace,
soutěže, tipy, film, hudební novinky,
hitparáda

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

20-45 s
přesahy

AC formát, 50-70 % country a zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
folk
program, vlastní pořady

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

propagace regionální a vůbec Zpravodajství, počasí, sport, podnikatelská
české tvorby, podíl české
inzerce, kultura v regionu, kvizy, písničky na
hudby 30 %
přání, filmové minuty

kultura v regionu

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2x v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

p. 3 0 ^ 5 let,
s. 25 - 50

aktuální informace z
oblasti pokrytí

dobře:

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Plus

Programy zachytitelné

20-35 let s
mírným
přesahem na
obě strany

částečně:

Hudebně informační
rádio

p. 20-35 let s Podíl hudby 80"%, hudební
přirozeným
AC formát
přesahem

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

RADIO UNITED BROADCASTING s. r. Hudební stanice ve
formátu country, folk
o. /COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

4684-16

p. 25-49 let
s. 20-55 let

60. léta-R'n'R, country a
folk, bluegrass, gospel,
americký protestsong,
trampská hudba, mluvené
slovo max. 8 %

Česká a zahraniční produkce v poměru
60:40, zpravodajství formou informačních
prvku, kulturní servis, rozhovory, dopravní
servis, hudební a žánrové pořady

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-9 487/2014-613 ze dne 25. 2. 2014.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače SOKOLOV NA OVCARNE 99,0 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (45 452 obyvatel)
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Česky K r u m l o v 2 101,6 M H z / 200 W
Dačice 101,8 M H z / 200 W
Jindřichův Hradec 1 92,0 M H z / 200 W
Klatovy Štěpánovice 107,0 M H z / 200 W
Křivsoudov 92,7 M H z / 100 W
Tachov 87,9 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / COUNTRY RADIO
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2. 12. 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

RADIO UNITED BROADCASTING s. r.
o.
Říčanská 3/2399
10100
Praha-Vinohrady
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2014/339/zab
Č.J.: bar/4672/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 22 - 2014 / poř.č.: 8

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb„ o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 2. prosince 2014 toto

ROZHODNUTI

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě l u j e
společnosti RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo
29131901, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím
pozemních vysílačů na kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český
Krumlov, kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Dačice, kmitočtu 92,0
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, kmitočtu 107,0 MHz o
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Klatovy-Štěpánovice, kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov a kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z
vysílacího stanoviště Tachov na dobu 8 let, nejdéle však do 10.10. 2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 101,6 M H z / 2 0 0 W, vysílací stanoviště Český Krumlov (souřadnice WGS 84: 14 1 9 4 3 / 4 8 4 8 25)
• 101,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Dačice (souřadnice WGS 84: 15 24 50 / 49 02 18)
• 92,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Jindřichův Hradec (souřadnice WGS 84: 14 56 18 / 49 09 44)
• 107,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Klatovy-Štěpánovice (souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57)
• 92,7 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Křivsoudov (souřadnice WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13)
• 87,9 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Tachov (souřadnice WGS 84: 12 48 09 / 49 45 05)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
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Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2a - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Český Krumlov, příloha č. 2b - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na území pokrytém vysíláním
na kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Dačice, příloha č. 2 c - Přehled
rozhlasových programů zachytitelných na území pokrytém vysíláním na kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, příloha č. 2d - Přehled rozhlasových programů
zachytitelných na území pokrytém vysíláním na kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Klatovy-Štěpánovice, příloha č. 2e - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na území
pokrytém vysíláním na kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov,
příloha č. 2 f - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na území pokrytém vysíláním na kmitočtu
87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov, příloha č. 3a - Předpokládaný
územní rozsah vysílání na kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český
Krumlov, příloha č. 3b - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Dačice, příloha č. 3c - Předpokládaný územní rozsah vysílání na
kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, příloha č. 3d Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Klatovy-Štěpánovice, příloha č. 3e - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 92,7 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov a příloha č. 3 f - Předpokládaný územní
rozsah vysílání na kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov.

Odůvodnění:
Dne 15. dubna 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český Krumlov (souřadnice
WGS 84: 14 19 43 / 48 48 25), kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště
Dačice (souřadnice WGS 84:15 24 5 0 / 4 9 02 18), kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Jindřichův Hradec (souřadnice WGS 84: 14 56 1 8 / 4 9 09 44), kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Klatovy-Štěpánovice (souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57),
kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov (souřadnice WGS 84:
15 06 40 / 49 38 13) a kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov
(souřadnice WGS 8 4 : 1 2 48 09 / 49 45 05). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do
30. května 2014.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena jedna žádost tohoto žadatele:
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / COUNTRY RADIO
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo dne
2 1 . října 2014 a jehož se žadatel zúčastnil.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejích pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate In ost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c)
e)
g)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
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V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

b)

3)

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
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-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

5)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-

7)

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

8)

hudební formát
-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti. Provedla samostatné
zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií,
jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí
o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů za každé základní dílčí kritérium ve výše
uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Vyhodnocení bylo provedeno zvlášť pro každé ze šesti území pokrytých vysíláním prostřednictvím jednotlivých
souborů technických parametrů.
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Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení podané žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně-splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb.) v podané žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení licence,
uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na neveřejném
zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jimiž byla podaná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 30. 5. 2014, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu podané žádosti
o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY
RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů na předmětných šesti kmitočtech na dobu 8 let od právní moci
tohoto rozhodnutí (nejdéle však do 10. 10. 2025) společnosti RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s. r. o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. 10. 2025, protože podle článku II. bod 6. zákona č. 196/2009 Sb. je Rada oprávněna
vydat licenci k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově tak, aby její platnost,
a to i včetně prodloužení podle ustanovení § 12 zákona č. 231/2001 Sb., skončila nejpozději 10. října 2025.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. požádal o udělení licence k provozování hudební
stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry s názvem COUNTRY RADIO.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
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Jako splněné (tj. s pňdělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele
s vysíláním, neboť účastník řízení je právním nástupcem společností s více jak dvacetiletou zkušeností
s provozováním rozhlasového vysílání. Žadatel získal bod i za základní dílčí kritérium zkušenosti statutárních
orgánů provozovatele, neboť jednatel Mgr. Vladimír Faifr pracuje v mediální oblasti minimálně od roku 2011
a jednatel Luboš Jetmar od roku 1994. Rovněž v základním dílčím kritériu zkušenosti vedoucích zaměstnanců
žadatele byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem, jelikož generální společnosti Martin Hroch pracuje
v oblasti rozhlasového vysílání od roku 1992 a odpovídající zkušenosti mají i další vedoucí zaměstnanci,
jejichž podrobné životopisy jsou uvedeny v projektu.
Pokud jde o organizační řešení získávání místních informací, má uchazeč letité zkušenosti se spoluprací
s místními institucemi k zajištění regionálního - městského informačního servisu posluchačům, a protože
předjednanou spolupráci s místními institucemi doložil řadou potvrzení, nezbylo Radě než udělit uchazeči
bod i za toto základní dílčí kritérium. Ve svém souhrnu je tedy z organizačního hlediska připraven k zajištění
vysílání, jakož i k jeho včasnému zahájení v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci také konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím nového
souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu projektového technického
řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven k včasnému
zahájení vysílání.
Vzhledem k tomu, že žadatel dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který
mu umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj, hodlá účastník řízení hradit náklady potřebné
k realizaci projektu z vlastních zdrojů. Finanční spolehlivost žadatele a jeho společníka GES MEDIA ASSET,
a. s. byla dostatečně doložena příslušnými doklady včetně bankovních referencí, a proto Rada ohodnotila
jedním bodem každé ze tří základních dílčích kritérií vztahujících se k finanční připravenosti.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů, má společnost žadatele právní formu společnosti s ručením
omezeným, jejímž společníky jsou společnosti RÁDIO UNITED GROUP a. s. (s obchodním podílem 90 %)
a GES MEDIA ASSET, a. s. (s obchodním podílem 10 % ) . Jediným akcionářem společnosti RÁDIO UNITED
GROUP a. s. je společnost GES MEDIA ASSET, a. s. Jediným akcionářem společnosti GES MEDIA ASSET,
a. s. je společnost GES ASSET HOLDING, a. s. Jediným společníkem společnosti GES ASSET HOLDING,
a. s. je společnost GES GROUP HOLDING B. V., jejímž společníky jsou podle informací sdělených
žadatelem Ing. Ivan Zach, Ing. Radka Zachová a Ing. Petra Marschallová. Základní dílčí kritérium znalosti
koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné.
Ačkoliv společníky žadatele jsou dvě společnosti s ručením omezeným, bylo v řízení zjištěno, které fyzické
osoby mají zásadní kontrolu nad společností žadatele. Pokud se však jedná o základní dílčí kritérium
transparentnosti převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nemohla Rada bod přidělit, neboť ke
změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Taková změna by se přitom
nemusela nijak projevit např. v českém obchodním rejstříku. Zákonné kritérium transparentnosti vlastnických
vztahů tak lze hodnotit jen jako částečně splněné.
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Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.
Pokud jde o kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada tomuto žadateli udělit bod, neboť
navrhovaný parametr minimálně 7 až 12 % (optimálně 8 %) nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém
území. Za naplněné však Rada považuje kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů, neboť všechny
pořady mají být vyrobeny autorsky, a podílu zpravodajství a servisních informací, když účastník řízení
hodlá vysílat zpravodajství v pracovní dny mezi 5.00 a 9.00 hod. každou půlhodinu a od 9.00 do 18.00 hod.
každou hodinu s výjimkou 11.00 a 14.00 hod., kdy mají být vysílány rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, doplněné ještě ve 20.00 hod.). Ke všem zpravodajským blokům dle projektu náleží servisní rubriky
s informacemi o počasí, do 70 % bloků bude uchazeč přidávat též informace o dopravě a sportovní rubriku,
dále pak servisní informace podle aktuální potřeby (sněhové zpravodajství, počasí v turistických letoviscích,
tipy na lyžování, sjízdnost silnic na horách, pylové zpravodajství apod.).
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve všech třech subkritériích. Program žadatele
není přebíraný, ale nově vyráběný. V rámci své orientace na region hodlá účastník řízení rozšířit zpravodajský
servis o události z lokalit pokrytých signálem, pořádat soutěže o vstupenky na nejrůznější akce konané
v dotyčných regionech a do svého vysílání zařazovat rozhovory se zástupci trampských osad v regionu
(názvy konkrétních trampských osad jsou uvedeny v projektu) a zařazovat hudební díla lokálních interpretů.
Na užší lokalitu se uchazeč bude zaměřovat formou spolupráce s místními kulturními institucemi, pořadateli
festivalů v dotyčných lokalitách (včetně zařazování informací o oblastních kolech Porty) a podobně. Detailní
informace o orientaci žadatele na region a užší lokalitu jsou uvedeny v projektu.
Hudební formát Country Radia sestává především z country, folku, trampské písně, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let. V tomto formátu zásadně převažuje česká
tvorba.
Protože vyhodnocení jednotlivých kritérií bylo provedeno zvlášť pro každé ze šesti území pokrytých signálem,
obdržel uchazeč různý počet bodů za základní dílčí kritéria v oblasti hudebního formátu, u něhož se situace
na jednotlivých územích v některých případech významněji lišila. V Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově
Hradci a Klatovech je vysílán méně než jeden program obdobného formátu, účastník řízení proto obdržel
po dvou bodech za každé z obou základních dílčích kritérií. V Tachově, kde navíc vysílá Rádio SAMSON,
získal žadatel jen jeden bod za základní dílčí kritérium počtu programů s obdobným formátem a dva body
za základní dílčí kritérium podílu formátu na daném území. Podobná situace je v Křivsoudově, kde bylo
uchazeči možné přidělit toliko po jednom bodu za každé ze dvou základních dílčích kritérií hudebního
formátu.
Z hlediska cílové skupiny Rada přidělila po jednom bodu za obě kritéria, protože navržená cílová skupina
35-79 let (s přesahem 25-89 let) je značně široká a zahrnuje i nedostatečně saturovanou věkovou skupinu
posluchačů nad 55 let (v Jindřichově Hradci nad 59 let, v Tachově nad 60 let), i když odpovídá předloženému
projektu (základní dílčí kritérium rozpětí s ohledem na programovou nabídku). Programová nabídka žadatele
je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu, bod
byl tedy přidělen i za kritérium programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu.
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Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl řadu (celkem 15) autorských pořadů hudebního i nehudebního charakteru
(například Knižní hitparáda, Pozdní sběr, Sklípek Yvonně Přenosilové, Ozvěny osadních ohňů, Country
Time, FolkMenu, Bluegrassová kolekce a Fígle ptáčka Franty Špačka), což je pro maximální hodnocení
v tomto základním dílčím kritériu více než dostačující. Začínající umělce hodlá žadatel podporovat formou
kulturních pozvánek, ve zpravodajství, ve speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry
a formou rozhovorů s interprety, v projektu jsou uvedeny podrobnosti o hitparádě Folkové stupně, soutěži
Talent Country Radia a Hudebním kurýru. Účastník řízení rovněž doložil spolupráci se skupinou Jen tak
tak z Jindřichova Hradce a Lakomá Barka z Českého Krumlova, celkově tedy bylo možné základní dílčí
kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na region považovat splněné se ziskem dvou bodů.
Maximum dvou bodů získal uchazeč rovněž v případě základního dílčího kritéria podpory kulturních akcí
a jejího způsobu; tato podpora se má uskutečňovat různými formami jednak v rámci vysílání (v pravidelném
zpravodajském servisu, ve speciálních pravidelných kulturních pozvánkách, v pořadu Kaleidoskop a také
prostřednictvím živých moderátorských vstupů), jednak jinými způsoby (informace na internetových stránkách
apod.). Žadatel ve svém projektu kromě podrobností o způsobech podpory zmínil i konkrétní kulturní akce
či jejich pořadatele a své záměry v oblasti podpory kulturních akcí v dotyčných regionech doložil řadou
potvrzení o spolupráci.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí kritérium
identifikace menšiny lze žadateli udělit dva body (tj. maximum), neboť účastník řízení jasně definoval okruh
menšin žijících na pokrytém území. V Českém Krumlově se jedná zejména o slovenskou a německou
menšinu, na Klatovsku pak o Slováky a Ukrajince, žadatel pak ve svém projektu dále uvedl konkrétní počty
příslušníků jednotlivých národnostních menšin v Českém Krumlově, na Klatovsku a na Tachovsku a při
veřejném slyšení sdělil, že situace v ostatních oblastech bude kopírovat situaci v největších regionech, tj.
v Českém Krumlově a v Klatovech. V základním dílčím kritériu způsobu podpory však účastník řízení
nezískal ani jeden bod (při možném maximu dvou bodů), neboť menšiny chce podporovat například vysíláním
písní národnostních menšin v rámci svého zaměření na folkovou hudbu, do níž zahrnuje i world music
a etnickou hudbu, a spoluprací na etnických a multikulturních festivalech, kterou však nijak nedoložil.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritérium týkající se původní tvorby a dosáhl rovněž významného
naplnění kritéria organizační, technické a finanční připravenosti a kritéria přínosu programové skladby
k rozmanitosti stávající nabídky programů (ostatní kritéria pak byla splněna částečně), neshledala Rada
důvod k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.

S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.

4672-10

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze d n e : 2 . 1 2 . 2 0 1 4

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 , Příloha č. 3f - p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í r o z s a h ( T a c h o v
87,9 M H z ) ) , D o k u m e n t ( m a p a , 1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 , Příloha č. 3 e - p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah
(Křivsoudov 9 2 , 7 M H z ) ) , D o k u m e n t ( m a p a , 1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 , Příloha č. 3 d - p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í
rozsah ( K l a t o v y - Š t ě p á n o v i c e 107,0 M H z ) ) , D o k u m e n t ( m a p a , 1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 , Příloha č. 3 c p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (Jindřichův Hradec 9 2 , 0 M H z ) ) , D o k u m e n t ( m a p a , 1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 ,
Příloha č. 3b - p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (Dačice 101,8 M H z ) ) , D o k u m e n t ( m a p a ,
1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 , Příloha č. 3 a - p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (Český Krumlov 101,6 M H z ) ) ,
D o k u m e n t (ostatní 1 9 1 2 2 0 1 4 P ř í l o h a č 1 - licenční o o d m í n k v ) D o k u m e n t (Dřehled
13 10 2 0 1 4 zachvtitelnost p r o g r a m ů - T a c h o v 8 7 9 M H z ) D o k u m e n t (přehled 13 1 0 2 0 1 4
zachvtitelnost p r o q r a m ů - Křivsoudov 92 7 M H z ) D o k u m e n t (přehled 13 10 2 0 1 4
zachvtitelnost o r o a r a m ů - Klatovv-ŠtěDánovice 1 0 7 0 M H z ) D o k u m e n t (Dřehled 13 10 2 0 1 4
zachvtitelnost Drooramů - Jindřichův Hradec 9 2 0 M H z ) D o k u m e n t (Dřehled 1 3 1 0 2 0 1 4
'
zachvtitelnost n r o a r a m ů - D a č i c e 101 8 M H z ) D o k u m e n t (Dřehled 1 3 10 2 0 1 4 zachvtitelnost
p r o g r a m ů - Č e s k ý K r u m l o v 101 6 M H z )
'
'
'
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P ř í l o h a č. 1

Základni programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. o.

Označení (název) programu:

C O U N T R Y RADIO

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry

II. Další programové podmínky
-

pod íl mluveného slova 7 až 12 %

-

všechny pořady budou vyráběny autorsky; do vysílání budou zařazovány autorsky vyrobené pořady
hudebního i nehudebního charakteru (13 hodinových autorských pořadů týdně) a kratší rubriky
v rozmezí 3 až 20 minut, vše reprízováno v nočních hodinách

-

zpravodajství v pracovní dny mezi 5.00 a 9.00 každou půlhodinu, od 9.00 do 18.00 každou hodinu
s výjimkou 11.00 a 14.00, kdy budou vysílány rozšířené kulturní pozvánky s akcentem na region;
u všech zpravodajských bloků servisní rubrika s informacemi o počasí, popřípadě též jiné servisní
informace (doprava, sportovní rubrika apod.), dopravní informace (vysílané i mimo zpravodajské
bloky) budou vždy zaměřeny na region pokrytý vysíláním a jeho okolí, další servisní informace podle
potřeby v různých sezónách; délka zpravodajské relace (bez servisních informací) minimálně dvě
minuty

-

orientace na území pokryté signálem formou zařazování zpráv z regionu a servisních informací
vztahujících se k regionu, vysíláním pořadů o regionálních kolech soutěžních hudebních festivalů
a podobně

-

hudební formát tvořený především country, folkem, trampskými písněmi, bluegrassovou hudbou
a gospelem doplněnými největšími českými popovými hity 60. let, zásadní převaha české hudební
tvorby

-

program bude primárně zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 35 až 79 let s přesahy
(sekundární cílová skupina 25 až 89 let)

-

podpora začínajících umělců formou hitparády folkových amatérských seskupení či sólistů, formou
hudební soutěže pro začínající umělce a formou rozhovorů se začínajícími umělci a prezentací jejich
nahrávek ve vysílání

-

do vysílání budou zařazovány informace o kulturních, společenských a dalších akcích konaných
v regionu, a to v pravidelném zpravodajském servisu a prostřednictvím živých moderátorských vstupů,
dále pak rozhovory s interprety
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Programy zachytitelné v Českém Krumlově 101,6 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrúznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrúznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o České
Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

Programy zachytitelné

4672-13

Místní info

Menšiny

velmi dobře:

střední a
starší
generace
posluchačů

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Zpravodajství, informační servis, publicistika, Zaměření na region
nabídka práce, hudba a zábava, literární
pořady

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

Český rozhlas / CRo Plzeň

regionální stanice

tradiční (lidová, folklorní a

Zpravodajství, informační servis, sport,

Zaměření na

víkendové a

pro západní Čechy věkové

nejrúznější

klasická hudba) i moderní

publicistika, zábavné pořady

informace z

sváteční

Plzeňský a

trendy (rock, country, folk,

regionu,

křesťanské

klubová scéna)

odpojování podle

pořady

skupiny

Karlovarský kraj

krajů
EVROPA 2, spol. s r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Frekvence 1, a. s. / FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Kultumě-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio
Faktor

hudební stanice s
regionálním
zpravodajstvím

p. 15-35 let
se
zaměřením
na
středoškolák

CHR formát - současná
populární hudba+hudba 90.
let, mluvené slovo 9 - 1 2 % ,
česká a slovenská hudba
neklesne pod 10 %

zpavodajství 6-9 hod 2x, 9-17 hod. 1 x,
ekonomika, kulturní a sportovní informace,
dopravní a meteorologické informace,
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky,
výročí, očekávané události,

detailnější pohled na
jihočeský region,
prostor pro
jihočeské autory a
interprety

Podíl mluveného slova 10 %, zpravodajství,
sport, počasí, dopravní informace, kulrunl a
společenské akce, hitparády, písničky na
přání, Dance party

Zpravodajství
především z regionu

v
RÁDIO UNITED BROADCASTING s. r. hudební stanice s
vyváženým podílem
o. / Kiss jižní Čechy
informací

4672-14

p. 18-35 l e t s Hudba středního proudu
přesahy

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

LONDA, s p o t s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30^45 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

široké
spektrum
posluchačů

hudba především 60.-80. let,
podíl českého repertoáru 10 15 %

informační a
publicistická složka
převážně s lokálním
obsahem

A K J O . Media s . r. o. / Rock Radio
Gold

Programy zachytitelné

dobře:

Programy zachytitelné

částečně:

4672-15

hudební stanice s
regionálním
vysíláním

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Zpravodajství, počasí, dopravní informace,
publicistika, diskusní pořady, zajímavosti z
města, knižní a filmové novinky, burza
práce, soutěže, písničky na přání, podíl
mluveného slova 7-10 %

Programy zachytitelné v Dačicích 101,8 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrúznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrúznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o České
Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

Programy zachytitelné

4672-16

Místní info

Menšiny

velmi dobře:

střední a
starší
generace
posluchačů

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Zpravodajství, informační servis, publicistika, Zaměření na region
nabídka práce, hudba a zábava, literární
pořady

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G S , r. hudební regionální
stanice středního
o. / K I S S HÁDY
proudu

16-29 lets
nejnovější hity doplněné o
přesahem 39 klasické hity 90. let, 15 %
let
mluvené slovo

dynamický program plný trendových pořadu, Aktuální informace o hudební složkou
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
společenském a
oslovuje menšiny
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom,
kulturním dění
obyvatelstva
upíří rej, s Kissem na cestách
podle věku

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G S , r. hudební stanice
s rockovou orientací
o. / Radio Beat

p. 35-55 let

Rocková hudba (americký,
britský classic rock,
kontinentální, světový art rock,
český a slovenský rock),
zpravodajství s důrazem na
dopravní informace a
sportovní aktuality, interaktivní
porady s posluchači

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady, informační
a zpravodajský servis, počasí, doprava
(podle aktuální situace), očekávané události,
sport, hudební publicistika, zábava

LONDA, spol. s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30^45 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

široký výběr hudebních žánru, Zpravodajství, informační servis, počasí a
prostor pro regionální autory a sport, publicistika, nabídka práce, hudba a
interprety
zábava, literární pořady, soutěže, události
regionu

Zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

Programy zachytitelné

dobře:

Český r o z h l a s / C R o Region Vysočina

4672-17

Regionální stanice
Českého rozhlasu

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio
Faktor

hudební stanice s
regionálním
zpravodajstvím

p. 1 5 - 3 5 let
se
zaměřením
na
středoškolák

FRANTIŠEK VOSTÁL s . r. o. /
Hitrádio Vysočina 94,3 FM

Hudební regionální
stanice

p. 2 0 - 3 5
14-50

let

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio
BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY

Regionální hudební
stanice s krátkým
zpravodajstvím a
blokem informací

p. 2 0 - 5 0

let

CHR formát - současná
populární hudba+hudba 9 0 .
let, mluvené slovo 9 - 1 2 % ,
česká a slovenská hudba
neklesne pod 1 0 %

zpavodajství 6 - 9 hod 2 * , 9 - 1 7 hod. 1 x ,
ekonomika, kulturní a sportovní informace,
dopravní a meteorologické informace,
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky,
výročí, očekávané události,

detailnější pohled na
jihočeský region,
prostor pro
jihočeské autory a
interprety

Zpravodajství - počasí, doprava, služby,
informace, kultura, sport, zájmové oblasti,
publicistika, mluvené slovo 1 0 %

Regionální
zpravodajství z
oblastí Jihlava,
Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Ždár nad
Sázavou, Třebíč

y

Programy zachytitelné

4672-18

částečně:

s.

let

Hudba tvořena z 1 / 3 hity 6 0 . ¬ Zpravodajství - doprava, počasí přehled
7 0 . let, z 1 / 3 hity 8 0 . - 1 . půlky tisku, publicistické rubriky, zajímavosti,
9 0 . let, 1 / 3 současných hitu,
kultura, zájmové činnosti
podíl hudby 8 5 - 9 0 %, česká a
slovenská hudba 2 0 %

Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

Programy zachytitelné v Jindřichově Hradci 92,0 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrúznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrúznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o České
Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

Programy zachytitelné

4672-19

Místní info

Menšiny

velmi dobře:

střední a
starší
generace
posluchačů

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Zpravodajství, informační servis, publicistika, Zaměření na region
nabídka práce, hudba a zábava, literární
pořady

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

EVROPA 2, spol. s r. o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p.

Frekvence 1, a. s. / FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 6 0 . - 8 0 . léta + novinky, 4 0 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 2 9 ¬
4 9 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

p. 1 5 - 3 5 let
se
zaměřením
na
středoškolák

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
zpavodajství 6 - 9 hod 2 x , 9 - 1 7 hod. 1 x,
ekonomika, kulturní a sportovní informace,
dopravní a meteorologické informace,
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky,
výročí, očekávané události,

MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio
Faktor

hudební stanice s
regionálním
zpravodajstvím

RADIO UNITED BROADCASTING s. r. hudební stanice s
vyváženým podílem
o. /Kiss jižní Čechy
informací

12-30

let

5 0 % novinky + hity od 1 9 9 5 - Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 1 0
% domácí tvorby

CHR formát - současná
populární hudba+hudba 9 0 .
let, mluvené slovo 9 - 1 2 % ,
česká a slovenská hudba
neklesne pod 1 0 %

y
p. 1 8 - 3 5 lets Hudba středního proudu
přesahy

Podíl mluveného slova 10 %, zpravodajství,
sport, počasí, dopravní informace, kulruní a
společenské akce, hitparády, písničky na
přání, Dance party

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice
Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

detailnější pohled na
jihočeský region,
prostor pro
jihočeské autory a
interprety
Zpravodajství
především z regionu

RADIO UNITED BROADCASTINGS, r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací

p. 3 5 - 5 5

let

Rocková hudba

Hudební regionální
stanice

p. 2 0 - 4 5

let

Hudba od 7 0 . let po
Zpravodajství, informační servis, sport,
Aktuální informace o
současnost, pop music+folk a předpověď počasí, kulturní a dopravní
životě v regionu,
country, podíl české hudby
informační servis, životní prostředí, podpora regionální
cca 3 0 %
cestovního ruchu.
zpravodajství,

MEDIA BOHEMIA a. s. / Rádio
BLANÍK

4672-20

Podíl mluveného slova min. 1 0 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

MEDIA BOHEMIA a. s. / RÁDIO
BLANÍK JIŽNÍ ČECHY

Hudební stanice s
regionálním
zpravodajstvím

p. 30-49 let
s. 12-59 let

podíl české a slovenské
hudby 60 - 70 %

p. 30^45 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

hudební stanice s
regionálním
vysíláním

široké
spektrum
posluchačů

hudba především 60.-80. let,
podíl českého repertoáru 10 15 %

informační a
publicistická složka
převážně s lokálním
obsahem

Rodinné rádio

široké
spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

AKJO. Media s. r. o. / Rock Rádio
Gold

Programy zachytitelné dobře:
Rádio Proglas, s. r. o. / RÁDIO
PROGLAS

Zpravodajství, doprava, informace, kulturní
Lokální informace
tipy, orientace na přírodu a ekologii, písničky
na přání

Zpravodajství, počasí, dopravní informace,
publicistika, diskusní pořady, zajímavosti z
města, knižní a filmové novinky, burza
práce, soutěže, písničky na přání, podíl
mluveného slova 7-10 %

Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce
Náboženské pořady
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
Populární a výplňová hudba
42,9 %

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
6%

Programy zachytitelné

4672-21

částečně:

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Duchovní pořady

Programy zachytitelné v Klatovech 107,0 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrúznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrúznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o Plzeň

regionální stanice

Programy zachytitelné

Místní info

velmi dobře:

nejrúznější

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...
Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

tradiční (lidová, folklorní a

Z p r a v o d a j s t v í , informační servis, sport,

Zaměření na

víkendové a

pro západní Čechy věkové

klasická hudba) i moderní

publicistika, zábavné pořady

informace z

sváteční

Plzeňský a

trendy (rock, country, folk,

regionu,

křesťanské

klubová scéna)

odpojování podle

pořady

Karlovarský kraj

skupiny

krajů

4672-22

Menšiny

MEDIA BOHEMIA a. s . / Fajn radio

Hudební rádio se
p. 12-35 let
zaměřením na region
a současnou hudbu

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Soft rock, pop, módní trendy,
mluvené slovo cca 1 5 %

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Česká a zahraniční produkce (10:90),
zpravodajství, informace a servis (Burza
práce, spotřebitelská aktualita), zábava,
malá publicistika (soutěže, hitparáda,
besedy), navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském dění
v regionu (cca 40 %
zpravodajství)

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
p. 20-35 let s Podíl hudby 80"%, hudební
přirozeným
A C formát
přesahem

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Rodinná hudební
rozhlasová stanice s
o. / K i s s Proton
kontaktními prvky

p. 18-39 let

Pop 90. let, taneční hudba,
aktuální novinky

Zpravodajství, informační speciál, počasí,
přehled tisku, sport, dopravní informace,
písničky na přání, zábava a soutěže, podíl
mluveného slova 12 % ve všední dny, 10 %
o víkendu a svátcích

informace z
plzeňského
magistrátu a
místních úřadu,
sportovní, kulturní a
dopravní servis z
regionu

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

20-45 s
přesahy

A C formát, 50-70 % country a zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
folk
program, vlastní pořady

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Plus

MEDIA BOHEMIA a. s . / Radio Blaník
Zapadni Čechy

4672-23

Hudebně informační
rádio

hudebně informační
program

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
MEDIA BOHEMIA a. s . / Rock Rádio
Šumava

p. 3 0 - 4 5

s.

25 - 50

Hudebně informační
rozhlasová stanice

let,

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního Informace z regionu
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 2 0 - 2 5 %. Zpravodajství 6 . 0 0 ¬ v pravidelných
%, rock, folk, pop
2 0 . 0 0 - 2>< v hodině + servisní informace,
časech a přesné
aktuální téma dne, kontaktní pořady formě, spolupráce
reakce posluchačů, důraz na interaktivní
s radnicemi velkých
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
měst
jevech ve společnosti
Zlaté hity 6 0 . - 8 0 . let, anglo
americká i česká produkce (ta
tvoří téměř polovinu celkového
objemu skladeb) Podíl české
a slovenské hudby v rozmezí
10 - 1 5

Programy zachytitelné

dobře:

Rádio West Plzeň, s . r. o. / Rádio
EVROPA2-Západ

Programy zachytitelné

4672-24

%

Podíl mluveného slova je oproti hudebnímu
programu v denním průměru cca 7 - 1 0 %.
Zpravodajství, servisní informace (počasí,
doprava), hitparáda vlastní produkce,
písničky na přání 1 x denně večer v
uceleném bloku, tematické hudební pořady;
lokální vysílání na frekvenci Karlovy Vary
9 1 , 9 MHz

částečně:

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

12-30

let

jako Evropa 2 - HOT AC současné hity středního
proudu s největšími hity 8 0 . a
9 0 . let, domácí tvorba 1 0 %

pravidelné zpravodajské vstupy, informační
rubriky, sportovní servis, filmové novinky,
počasí

Informace z regionu,
aktuální dění
v regionu - kulturní
a sportovní akce z
regionu

Programy zachytitelné v Křivsoudově 92,7 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrúznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrúznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

Český rozhlas / Cro Region - Střední
Čechy

regionální stanice
pro území
Středočeského kraje

pop, country, folk, dechovka

Pořady
věnované
národnostním a
sociálním
menšinám

Český rozhlas / C R o Region Vysočina

Regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních žánru, Zpravodajství, informační servis, počasí a
prostor pro regionální autory a sport, publicistika, nabídka práce, hudba a
interprety
zábava, literární pořady, soutěže, události
regionu

Programy zachytitelné

4672-25

Místní info

Menšiny

velmi dobře:
Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Zpravodajství, publicistika, zábava, kontaktní Zaměření na
pořady, talk show, magazín o zahrádkaření
regionální
a kutilství
zpravodajství

Zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

B B C Radiocom (Praha) s . r. o. / B B C
World Service

Zpravodajskopublicistická stanice

Posluchači
vyžadující
přesné
informace a
analýzy

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (8.00-11.00 a 13.00¬
16.00) a anglickém (0.00-8.00, 11.00-13.00
a 16.00-24.00) jazyce, jazykové kurzy
angličtiny

E V R O P A 2, spol. s r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 10
% domácí tvorby

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Pořady
věnované
menšinám

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
FRANTIŠEK V O S T A L s . r. o. /
Hitrádio Vysočina 94,3 FM

Hudební regionální
stanice

RÁDIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. hudební stanice s
vyváženým podílem
o. / K i s s jižní Čechy
informací

4672-26

p. 20-35 let
s. 14-50 let

Zpravodajství - počasí, doprava, služby,
informace, kultura, sport, zájmové oblasti,
publicistika, mluvené slovo 10 %

Regionální
zpravodajství z
oblastí Jihlava,
Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Ždár nad
Sázavou, Třebíč

p. 18-35 l e t s Hudba středního proudu
přesahy

Podíl mluveného slova 10 %, zpravodajství,
sport, počasí, dopravní informace, kulrunl a
společenské akce, hitparády, písničky na
přání, Dance party

Zpravodajství
především z regionu

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací

p. 3 5 - 5 5

let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 1 0 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Hudební regionální
stanice

p. 2 C M 5

let

Hudba od 7 0 . let po
současnost, pop music+folk a
country, podíl české hudby
cca 3 0 %

Zpravodajství, informační servis, sport,
předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí, podpora
cestovního ruchu.

Regionální hudební
stanice s krátkým
zpravodajstvím a
blokem informací

p. 2 0 - 5 0

let

Hudba tvořena z 1 / 3 hity 6 0 . ¬ Zpravodajství - doprava, počasí přehled
7 0 . let, z 1 / 3 hity 8 0 . - 1 . půlky tisku, publicistické rubriky, zajímavosti,
9 0 . let, 1 / 3 současných hitu,
kultura, zájmové činnosti
podíl hudby 8 5 - 9 0 %, česká a
slovenská hudba 2 0 %

p. 3 0 - 4 5

let,

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního Informace z regionu
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 2 0 - 2 5 %. Zpravodajství 6 . 0 0 ¬ v pravidelných
%, rock, folk, pop
2 0 . 0 0 - 2 x v hodině + servisní informace,
časech a přesné
aktuální téma dne, kontaktní pořady formě, spolupráce
reakce posluchačů, důraz na interaktivní
s radnicemi velkých
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
měst
jevech ve společnosti

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio
BLANÍK

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio
BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY

LONDA, spol. s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
JOE Media s . r. o. / Rádio SÁZAVA

Programy zachytitelné

4672-27

dobře:

Hudebně zábavné
rádio s důrazem na
region, s
dramatickými prvky
ve vysílání, doplněné
stručným
informačním
servisem

s.

25 - 50

20 - 4 0

let

country, oldies, rock & folk, se Zprávy zaměřeny na dění v regionu,
zaměřením na hudební
doplněné zprávami z domova a ze
produkci od 5 0 . let do
zahraničí a dopravním servisem,
současnosti s významným
mluvené slovo zaměřeno zejména na
podílem domácí produkce

dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky zaměřeny
na zábavu, soutěže, záhady a mystiku

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,
Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

zprávy zaměřeny na Podpora
dění v regionu a na kulturních aktivit
kontakt s posluchači v regionu,
smysluplná péče
o menšiny v
regionu (zejména
vietnamská a
romská menšina)

Český r o z h l a s / C R o České
Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

Český rozhlas / CRo Pardubice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio
Faktor

hudební stanice s
regionálním
zpravodajstvím

střední a
starší
generace
posluchačů

p. 15-35 let
se
zaměřením
na
středoškolák
y

Programy zachytitelné

4672-28

částečně:

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

Zpravodajství, informační servis, publicistika, Zaměření na region
nabídka práce, hudba a zábava, literární
pořady

široký výběr hudebních žánru, Zpravodajství, informační servis, počasí a
prostor pro regionální autory a sport, publicistika, diskuze, hosté, hudba a
interprety
zábava, soutěže, události regionu

Zaměření na region
a regionální
informace

CHR formát - současná
populární hudba+hudba 90.
let, mluvené slovo 9 - 1 2 % ,
česká a slovenská hudba
neklesne pod 10 %

detailnější pohled na
jihočeský region,
prostor pro
jihočeské autory a
interprety

zpavodajství 6-9 hod 2 * , 9-17 hod. 1 *,
ekonomika, kulturní a sportovní informace,
dopravní a meteorologické informace,
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky,
výročí, očekávané události,

O Roma vakeren
- romské vysílání

Programy zachytitelné v Tachově 87,9 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrúznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejrúznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
alternativní hudba
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Český rozhlas / C R o Plzeň

regionální stanice

Programy zachytitelné

Místní info

velmi dobře:

nejrúznější

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...
Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

tradiční (lidová, folklorní a

Z p r a v o d a j s t v í , informační servis, sport,

Zaměření na

víkendové a

pro západní Čechy věkové

klasická hudba) i moderní

publicistika, zábavné pořady

informace z

sváteční

Plzeňský a

trendy (rock, country, folk,

regionu,

křesťanské

klubová scéna)

odpojování podle

pořady

Karlovarský kraj

skupiny

krajů

4672-29

Menšiny

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 60.-80. léta + novinky, 40 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 29¬
49 let

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio
Dragon

hudební a zábavná
stanice pro střední
generaci

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G S , r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o. / Radio Beat - Ru/138/01
orientací
RTV Cheb, k. s . / RADIO E G R E N S I S

pop a lehčí rock 80.-90. let,
Podíl mluveného slova 8-12
%, zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až 9.00 dvakrát v hodině, vždy 1 x v
hodině zpravodajský přehled:
9.00 až 18.00 - j e d n o u v
hodině: víkendy: 7.00 až
18.00 hodin - j e d n o u v
hodině, v případě potřeby
zařazení zpravodajské relace i
v čase 19.00 až 5.00 hodin

programové bloky během dne, důraz na
seriozní informace, muzika, informace,
soutěže, tipy, film, hudební novinky,
hitparáda

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

LONDA, spol. s r. o. / RADIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

4672-30

20-35 let s
mírným
přesahem na
obě strany

p. 30^45 let,
s. 25 - 50

aktuální informace z
oblasti pokrytí

propagace regionální a vůbec Zpravodajství, počasí, sport, podnikatelská
české tvorby, podíl české
inzerce, kultura v regionu, kvizy, písničky na
hudby 30 %
přání, filmové minuty

kultura v regionu

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Rádio S a m s o n , s . r. o. / Radio
SAMSON

Programy zachytitelně

žánrová rozhlasová
stanice pro country,
folk a trampskou
hudbu

20-60 let s
přesahem

Hudebně informační
rádio

folk, country, trampská
muzika, blues a příbuzné
žánry

specializované žánrové hudební pořady,
zpravodajství

Aktuální informační
rubriky, zprávy a
kulturní servis
týkající se
především kultury
regionu, informace z
hudebního dění

p. 20-35 let s Podíl hudby 80"%, hudební
přirozeným
AC formát
přesahem

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku,
kalendárium, burza pracovních míst,
soutěže, informace od Policie, hitparáda,
písničky na přání

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

p. 18-39 let

Pop 90. let, taneční hudba,
aktuální novinky

Zpravodajství, informační speciál, počasí,
přehled tisku, sport, dopravní informace,
písničky na přání, zábava a soutěže, podíl
mluveného slova 12 % ve všední dny, 10 %
o víkendu a svátcích

informace z
plzeňského
magistrátu a
místních úřadu,
sportovní, kulturní a
dopravní servis z
regionu

dobře:

MEDIA BOHEMIA a. s . / Hitrádio FM
Plus

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Rodinná hudební
rozhlasová stanice s
o. / K i s s Proton
kontaktními prvky

MEDIA BOHEMIA a. s . / Radio Blaník
Západní Čechy

hudebně informační
program

20-45 s
přesahy

AC formát, 50-70 % country a zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní
folk
program, vlastní pořady

Radio West Plzeň, s . r. o. / Rádio
EVROPA2-Západ

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

12-30 let

jako Evropa 2 - HOT AC současné hity středního
proudu s nejvétšími hity 80. a
90. let, domácí tvorba 10 %

Programy zachytitelné

4672-31

částečně:

pravidelné zpravodajské vstupy, informační
rubriky, sportovní servis, filmové novinky,
počasí

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

skladby
národnostních,
etnických a
jiných menšin

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-104 420/2012-613 ze dne 20. 6. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače ČESKY KRUMLOV 2 101,6 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2% (23 185 obyvatel)

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-104 420/2012-613 ze dne 20. 6. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače DACICE 101,8 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2% (21 261 obyvatel)

Příloha č. 4 k d o p i s u čj. Č T Ú - 1 0 4 4 2 0 / 2 0 1 2 - 6 1 3 ze d n e 2 0 . 6. 2 0 1 2 .
P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (modrá barva), ve k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální úrovně c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C 1 9 2 , 0 M H z (počítáno dle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 ) .
Pokrytí obyvatel Č R : 0 , 3 % (25 9 2 0 obyvatel)

Příloha č. 5 k d o p i s u čj. Č T Ú - 1 0 4 4 2 0 / 2 0 1 2 - 6 1 3 ze d n e 2 0 . 6. 2 0 1 2 .
P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (modrá barva), ve k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální úrovně c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače K L A T O V Y S T E P A N O V I C E 107,0 M H z (počítáno dle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 ) .
Pokrytí obyvatel Č R : 0 , 2 % (25 126 obyvatel)

Příloha č. 6 k d o p i s u čj. Č T Ú - 1 0 4 4 2 0 / 2 0 1 2 - 6 1 3 ze d n e 2 0 . 6. 2 0 1 2 .
P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (modrá barva), ve k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální úrovně c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače K Ř I V S O U D O V 9 2 , 7 M H z (počítáno dle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 ) .
Pokrytí obyvatel Č R : 0 , 1 % (15 082 obyvatel)

Příloha č. 8 k dopisu čj. ČTÚ-104 420/2012-613 ze dne 20. 6. 2012.
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače TACHOV 87,9 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011).
Pokrytí obyvatel ČR: 0,04% (4 312 obyvatel)

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Blansko M ě s t o 1 100,6 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2. 12. 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 o o Praha 2

Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + i|2o 27^ Bio 885
+

www.rrtv.cz

AZ Rádio, s.r.o.
Koperníkova 794/6
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 4 9 1 / z a b
Č.j.: F O L / 4 5 0 8 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 22 - 2014 / poř.č.: 9

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2. prosince 2014 toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00,
Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko 100,6 MHz / 100 W pro program
Hitrádio Magie Brno na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Blansko 100,6 MHz / 100 W) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Blansko 100,6 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:
'~~
Program bude šířen regionálně.

Blansko 100,6 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 16 39 09 / 49 22 00

Základní programová specifikace:

Odůvodnění:
Rada na svém 1 1 . zasedání bod 18 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blansko Město 1 100,6 MHz / 1 0 0
W s e lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu účastník řízení AZ Rádio, s.r.o. s programem Hitrádio Magie Brno.
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Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 2 1 . října 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla kzávěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
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V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria
-
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vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

4)

5)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-
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žánrů

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

7)

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který

odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.
5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 20. června 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí
o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Hitrádio Magie Brno prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Blansko 100,6 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do
10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - AZ Rádio, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
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Účastník řízení AZ Rádio, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudební stanice se
zpravodajským servisem zaměřeným převážně na region" s názvem programu Hitrádio Magie Brno.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sedm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, společnost A Z Rádio, s.r.o. je
subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny na příjmech z prodeje
reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání. Společnost AZ Rádio, s.r.o. vypracovala obchodní plán na
roky 2014-2018. Tento obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku společnosti. Tržby jsou realizovány
především prodejem reklamního času společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. V základním
dílčím kritériu způsobu financování vysílání byl žadatel hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost
žadatele i vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť jejich finanční
stabilita byla doložena bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či
jeho vlastníkovi bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazku. S ohledem na reálné
provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení dospěla Rada k závěru že skutečnosti uváděné
účastníkem řízení v této oblasti jsou věrohodné. Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování
zaháiení wsílání z nového vvsílače a ie tak ekonomickv DřiDraven k zaústění vvsílání ořičemž ie schooen
jej zahájit včas v zákonném termínu.
J

M

Dále Rada hodnotila kritéria vztahující se k organizační připravenosti účastníka řízení. Žadatel, kterým
je společnost A Z Rádio, s.r.o. má 10-ti letou zkušenost z rozhlasovým vysíláním. Jednatelem žadatele je
Ing. Pelegrin, který má více než 20-ti leté zkušenosti v rozhlasovém vysílání, za což byl žadateli přidělen
jeden bod. Zkušenost vedoucích pracovníků provozovatele jsou také rozsáhlé. Ředitel programové divize
Mgr. Michal Sroka má více jak 20-ti leté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání, a to na všech
úrovních; hudební ředitel Petr Kožený pracuje jako hudební dramaturg už od roku 1995; regionální
programová konzultantka Ing. Barbora Majíčková, MBA působí v oblasti médií od ledna 2007, za což byl
žadateli opět udělen jeden bod. Ohledně organizačního řešení získávání místních informací žadatel
uvedl, že programový konzultant rozhodne o účasti zpravodajů a moderátorů na místních akcích a
tiskových konferencích v Blansku. Spolupráce s Městským úřadem v Blansku a jednotlivými městskými
částmi, spolky, společnostmi a organizacemi v Blansku bude probíhat na základě předem domluvených
rozhovorů delefonickv nebo živě} ze kterých se oořídí audio nahrávkv či budou odvvsílané iako Dřímé
vstupy do vysílání stanice.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Za dílčí kritérium synchronního vysílání nebyl žadateli
udělen žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je společnost MEDIA BOHEMIA a.s. Společník vlastní jeden základní obchodní
podíl, kterým se podílí na žadateli 100 % a výše jejího vkladu je 5.000.000,- Kč. Jediným a k c i o n á ř e m
společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. j e společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem
Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská republika. Základní kapitál žadatele j e tvořen
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 218 000 000,- Kč. Jediným
a k c i o n á ř e m společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola, Road Town, Tropič Isle Building, PSČ 3423, Britské
Panenské ostrovy, identit, č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 2 5 % akcií, Jan Neuman s
22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií Dřičemž zbvvaiící akcie oatří samotné SDolečnosti Pokud ide
o dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, přiklonila se Rada k
hodnocení iedním bodem

neboť lze z D o d k l a d ů d o l o ž e n ý c h ž a d a t e l e m ziistit o s o b v

které isou vlastníkv

akcií a které tudíž vykonávají rozhodující vliv ve s p o l e č n o s t i žadatele. Pokud však jde o dílčí kritérium
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předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, zde Rada žadateli bod nepřidělila, neboť ke změnám ve
vlastnické struktuře může dojít mimo kontrolu Rady i českých veřejných databází. Kritérium
transparentnosti vlastnických vztahů bylo tudíž celkově vyhodnoceno jako částečně splněné.
Co se týče p ř í n o s u navrhované p r o g r a m o v é skladby k rozmanitosti stávající nabídky p r o g r a m ů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila šesti body. Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a
obsah m l u v e n é h o slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl žadatelem stanoven na 7-13
%, spodní hranice nedosahuje střední hodnoty podílu mluveného slova v d a n é oblasti (10%), a proto
žadateli bod udělen nebyl. Podíl autorsky vyrobených pořadů má činit 100%, za což byl žadateli udělen
jeden bod. Podíl zpravodajských a servisních informací byl stanoven v rozsahu 5 - 15% denního
mluveného slova. Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nelze na daném území
stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem.
Třemi body ze tří možných bodů Rada ohodnotila lokalizaci p r o g r a m u Hitrádio Magie Brno. Program
Hitrádio Magie Brno je zcela originální, nepřebíraný od žádného provozovatele vysílání. Program stanice
Hitrádio Magie Brno je primárně zaměřen na blanenské posluchače, a proto jsou všechny uvedené
zábavní prvky a zpravodajské, informační a servisní pořady, orientované na tento region. Program
Hitrádio Magie Brno je založen na silné identifikaci s blanenským regionem a městem Blansko a
posluchačům nabízí nejen regionální informační servis, ale navíc pokrývá značnou část společenských,
sportovních a kulturních akci v Blansku. Po obsahově-informační stránce je celý program zaměřen na
region města Blansko a jeho blízkého okolí (orientace na region). Speciálně je orientován na užší lokalitu
města Blanska.
V základním dílčím kritériu hudebního f o r m á t u nebyl žadateli přidělen žádný bod. Na pokrytém území
již vysílají více než 3 programy, které se výrazně orientují na žánry pop, rock a taneční hudbu (viz. příloha
rozhodnutí). Žánrová nabídka je na pokrytém území již zastoupena, a proto program Hitrádio Magie Brno
nesplňuje podmínky Manuálu. V základních dílčích kritériích cílové s k u p i n y byl projekt žadatele
hodnocen jedním bodem ze dvou možných. Hlavní cílovou skupinou jsou posluchači ve věkovém rozpětí
25-45 let, sekundární cílovou skupinou jsou posluchači ve věkovém rozpětí 20-25 let a 45-55 let. Hlavní
cílová skupina je již na pokrytém území saturována, a to i programy s obdobným formátem, a proto nebyl
žadateli přidělen žádný bod. Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá,
jednotlivé programové prvky s touto cílovou skupinou korespondují a pokrývají průřezově celou cílovou
skupinu, za co byl žadateli přidělen jeden bod.
Základní dílčí kritérium, přínos uchazeče pro rozvoj p ů v o d n í t v o r b y ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
p í s m . e) zákona č. 231/2001 Sb., Rada hodnotila plným počtem šesti bodů, a proto považuje toto
zákonné kritérium u účastníka řízení za zcela splněné. Žadatel vytváří svůj vlastní originální program,
v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady. Za původní tvorbu lze považovat rozhlasové pořady: „Co
se děje v Brně", „Válka růží", „Jak to vidí Ringo", „Fashiontime" atd. Co se týče p o d p o r y začínajících
u m ě l c ů a její lokalizaci na region, žadatel chápe tuto podporu jako jeden z důležitých prvků programu.
Stanice Hitrádio Magie Brno bude podporovat místní umělce v rámci speciálního pořadu, kde bude
uveřejňovat rozhovory s umělci, kteří v Blansku žijí, nebo působí, a bude zveřejňovat jejich případnou
tvorbu. Žadatel své tvrzení o podpoře začínaiících kapel doložil do soisu (doois kapelv Debata zpěváka
Richarda Maška) a oroto mu bvlv udělenv dva bodv ze dvou možnvch Žadatel Dodooruie také kulturní
akce. Jako příklad lze uvést Historický iarmark Pálení čarodějnic cvklus koncertů Hudba na blanenském
zámku, Rozsvěcení vánočního stromu či Silvestr na náměstí. Nejprestižnější akcí města je však
listopadové Vítání svatého Martina, které každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Právě zajímavé a
nptradirní kulturní akcp dostanou nrostnr VP wsílání stanicp Hitrádio Manir Brnn v nnřadprh Co S P
děie" Tip ora volný čas" Tio na výlet" nebo ve zoravodaiství či v informačních servisech Žadateldoložil
podporu k u ^ r n í c n akcí do spisu a tomuto dílčímu kritériu zcela vvhověl
Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kulturních, n á r o d n o s t n í c h , e t n i c k ý c h a j i n ý c h
m e n š i n v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . Rada
vzala v úvahu zejména skutečnost, že žadatel zamýšlí navázat spolupráci se všemi menšinami, které žijí
na území Blanska a v jeho okrese, jakož i s Radou pro národnostní menšiny. Tato organizace zastupuje
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všechny uvedené národnostní menšiny, které žijí na území města Blanska a blízkého okolí, jako
Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Romové a Poláci. Pokud jde o způsob podpory, žadatel plánuje zařazovat
do vysílání pozvánky na akce minorit, podpora bude také ve zpravodajství, v informačním servisu nebo
formou interview či přímých vstupů z akcí. Nenásilnou formou tak bude posluchače informovat o
menšinách a povede je tímto způsobem k toleranci a snášenlivosti. Žadatel reaguje na menšiny v
programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke
komunikaci s menšinami a spolupráci také doložil. Žadatel byl ohodnocen plným počtem bodů a toto
kritérium zcela splňuje.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnost AZ Rádio,
s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 2.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (přehled, 29.12.2014, programové podmínky), Dokument (text materiálu,
17.10.2014, přehled programů Blansko), Dokument (mapa, 7.5.2014, mapa Blansko Město 1
100,6 MHz)

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.12.30 19:01:18 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:
Označení (název) programu:
Časový rozsah vysílání:

II.

Základní programová specifikace
Další programové podmínky

I.

Základní programová specifikace

I.

AZ Rádio, s.r.o.
Hitrádio Magic Brno
24 hodin denně

Hudební stanice se zpravodajským servisem zaměřeným převážně na region.

II.
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Další programové podmínky
-

Cílová skupina: 25-45 let

-

Pod íl mluveného slova: 7-13 %

-

Podíl autorsky vyrobených pořadů: 100%

-

Zpravodajské a servisní informace: 5 - 1 5 % z denního mluveného slova

-

Hudební formát: orientace na žánry pop, rock a taneční hudba

-

Zpravodajské a servisní informace zaměřené na lokalitu (region) Blanska

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů - B l a n s k o M ě s t o 1 100,6 MHz / 1 0 0 W

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio
C R o 1 Radiožurnál

Programová
skladba vysílání
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo Nezpravodajská
celoplošná stanice
2 Dvojka

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech doma i v
a publicistiky
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře, sportu,
česká i zahraniční populární hudba

nejrůznéjší
věkové skupiny,
z nejruznéjších
koutu země

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, J a k t o vidí...

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Český rozhlas / ČRo Veřejnoprávní
regionální stanice
4 Wave

Různé ž á n r y - h i p hop, H u d b a , film, life-styl, publicistika a
urban music
s p o r t (alternativní a a d r e n a l i n o v é

Studenti a
absolventi
středních a
vysokých škol

sporty - skate, snowboarding, skoky
d o vody), móda, kultura, nové

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Programové schéma je ve všední dny
stejné - ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro novou
generaci kultur, posluchačů, večer Opera
- včetně přenosu

t e c h n o l o g i e , interaktivita, s o u t ě ž e
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Místní info

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

ČRo B r n o

Regionální stanice
Dospělí
Českého rozhlasu,
posluchači na
vysílání denně 5.00¬ jižní a východní
20.00 hod. (po-pá);
Moravě
6.00-18.00 (so+ne)

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

Radio I n v e s t m e n t s
s . r. o. / KISS HÁDY

hudební regionální
stanice středního
proudu

16-29 lets
nejnovější hity
přesahem 39 let doplněné o klasické
hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

dynamický program plný trendových
pořadu, např. ráno s Bořkem a Alenou,
dopravní zpravodajství, žhavé tipy,
vánoční strom, upíří rej, s Kissem na
cestách

Aktuální informace o
společenském a
kulturním dění

p. 18-55 let

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády...

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

J U K E BOX, s p o l .
s r. o. / RADIO Č A S FM
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Brněnské vysílání nabízí mimořádně
pestrou hudební nabídku, od populárních
a folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných

60.-80. léta + novinky,
4 0 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

50.-60. léta + rock,
country & western

Regionální vysílání v
jihomoravském a
zlínském regionu

Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
pořady (Press klub), interaktivita - práce
v rámci celoplošného
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony), obecné rádio
přístupné všem, kontaktní rádio každodenní partner, zpravodajství
hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle
věku

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / Rádio Evropa

Hudební rádio

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaméřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

p. 30-45 let, s.
25-50

Maximální zaměření
Podíl mluveného slova z celkového
na českou hudební
denního podílu vysílání 20-25 %.
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2 * v hodině +
folk, pop
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresu Přerov a
Prostějov

2 - Morava

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
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HAMCO s . r. o /
RÁDIO HANÁ

Hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

60. léta - současnost

Zpravodajství - počasí, dopravní servis,
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo
5-15 %

NONSTOP s . r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
regionální
rozhlasová stanice

15^15 let,
primárně 20-29
let

Pop, rock, současná
Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
taneční hudba, širší
politika, ekonomika, sport
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

Informační servis pro
jihomoravský region

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

PS KŘIDLA, s. r. o. / hudební regionální
stanice
Rádio PETROV

Rádio Proglas, s. r.
o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

cílová skupina
30-39

retro formát (1975¬
Aktuální informace, pravidelné
1985), 30 % folk a
zpravodajství, počasí, publicistika, strip
country, 7 , 5 - 1 0 %
talkshow,
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací
ve všední dny, 3-5 o
víkendu, 30 % české a
slovenské hudby,
brněnská hudební
scéna

80 % zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu, odpojování
zpravodajského
pořadu Zpravodajství
ze Žďárská

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %
Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %

Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

programy přijímané dobře
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Duchovní pořady

RÁDIO IBURs. r. o. hudební a
zpravodajsko/ RÁDIO RUBI
rozhlasová stanice
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2CM0 let

Různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby

Zpravodajství, auto magazín, svět filmu,
tematické hudební pořady, pořady o
přírodě a lidském zdraví; podíl mluveného
slova 10-15 % vysílacího času bez
reklamy, podíl regionálního vysílání min.
33 % mluveného slova

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-87 227/2013-613 ze dne 18. 9. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BLANSKO MĚSTO 1 100,6 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (29 584 obyvatel)

T

Měřítko:
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10 km

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Valašské Meziříčí 87,9 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
JUKE BOX, spol. s r.o. / Radio Čas Rock
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2. 12. 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 o o Praha 2

Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + i|2o 27^ Bio 885
+

www.rrtv.cz

JUKE BOX, spol. s r .o.
Karla Svobody
130/95
72527 Ostrava
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 5 9 6 / z a b
Č.j.: F O L / 4 5 1 4 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 22 - 2 0 1 4 / p o ř . č . : 10

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2. prosince 2014 toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676, se sídlem K. Svobody 130, 725 27,
Ostrava-Plesná, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz /
100 W pro program Rádio Čas Rock na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 100 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 8 4 : 1 7 59 13 / 49 27 38

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím.
Odůvodnění:
Rada na svém 12. zasedání bod 79 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz /
100 W s e lhůtou pro doručení žádostí do 15. července 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádal Radu účastník řízení JUKE BOX, spol. s r. o. s programem Rádio Čas Rock.
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Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 2 1 . října 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla kzávěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
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V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

3)

-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria
-
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vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

4)

5)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0- 1b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-
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žánrů

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

7)

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který

odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.
5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 15. července 2014, tj. ke dni, kdy vtomto řízení uplynula lhůta k podání
žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté
podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Čas Rock prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle
však do 10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - JUKE BOX, spol. s r.

o.

Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.

4514-6

Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení J U K E BOX, spol. s r. o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudební
rozhlasové stanice se stručným zpravodajstvím " s názvem programu Rádio Čas Rock.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti účastníka řízení naplnění skutečností významných pro
rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sedm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je fungující společností
provozující již rozhlasové vysílání z jiných kmitočtů. Žadatel je připraven financovat vysílání žňového
kmitočtu z prodeje reklamního času, přičemž schopnost financovat projekt Radia Čas Rock prokazuje
přiložená bankovní reference. V základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání byl žadatel
hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena
pokaždé jedním bodem, neboť finanční stabilita žadatele byla doložena bankovní referencí a Radě není
z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho vlastníkovi bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu
neplnění finančních závazků. S ohledem na reálné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem
řízení, dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v této oblasti jsou věrohodné.
Účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z nového vysílače a je tak
ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Dále Rada hodnotila kritéria vztahující se k organizační připravenosti účastníka řízení. Žadatel, kterým
je společnost JUKE BOX spol. s.r.o., je provozovatelem rozhlasového vysílání s v í c e než 15-ti letými
zkušenostmi. Jediným vlastníkem a jednatelem žadatele je RNDr. Radim Parízek, a to po celou dobu
existence společnosti, za což byl žadateli přidělen jeden bod. Zkušenost vedoucích pracovníků
provozovatele však žadatel neuvedl, a proto mu bod udělen být nemohl. Ohledně organizačního řešení
získávání místních informací žadatel uvedl, že bude v rámci nového programu Rádio Čas Rock využívat
servis vlastního týmu redaktorů a externích spolupracovníků, kteří jsou organizačně členěni do 7 redakcí.
V redakcích pracují zkušení redaktoři, kteří mají vytvořenu síť externích spolupracovníků a jsou navázáni
na všechny regionální zdroje informací, jako například městské, obecní a krajské úřady, policie, dopravní
podniky, meteorologický ústav, kulturní domy a instituce, pořadatelské agentury.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Za dílčí kritérium synchronního vysílání nebyl žadateli
udělen žádný bod.
Pokud jde o transparentnost v l a s t n i c k ý c h vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., je třeba uvést, že společnost vlastní jediný společník - RNDr. Radim
Parízek. Základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo
proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Základní dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné, když vlastnická
struktura žadatele je jednoduchá a otevřená. Současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad,
že vlastnické změny se promítnou ve veřejném českém obchodním rejstříku, budou podléhat souhlasu
Rady a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. Rada proto při hodnocení této skutečnosti
významné pro rozhodnutí ( § 1 7 odstavci 1 písm. b) zákona) neměla důvod hodnotit jinak než tak, že tato
zákonná skutečnost je u účastníka řízení naplněna.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabidky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb„ toto základní kritérium Rada ohodnotila čtyři body. Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a
obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl žadatelem stanoven na
minimálně 6 % v prime time, tj. od 6 do 18 hodin ve všední dny, což nedosahuje střední hodnoty podílu
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mluveného slova v d a n é oblasti (10%), a proto žadateli bod udělen nebyl. Podíl autorsky vyrobených
pořadů žadatel ve svém projektu neuvedl, a proto mu bod udělen být nemohl. Podíl zpravodajských a
servisních informací byl stanoven v rozsahu ve všední dny 1x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin ráno
mezi 6. a 9. hodinou každou půlhodinu. Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací
nelze na daném území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem. Dvěma
body ze tří možných bodů Rada ohodnotila lokalizaci programu Rádio Čas Rock. Program Rádio Čas
Rock je zcela originální program, nepřebíraný od žádného provozovatele vysílání. Program Radia Čas
Rock je založen na důrazné regionalitě. Žadatel se plně věnuje dění v regionech, ve kterých vysílá
informační servis lokálního a regionálního charakteru, regionální zpravodajství, informace o životě v
regionu, komunálních záležitostech, atd. U dílčího kritéria orientace na užší lokalitu žadatel v projektu
neuvedl žádné informace. V základním dílčím kritériu hudebního formátu nebyl žadateli přidělen žádný
bod. Rádio Čas Rock hraje největší rockově laděné hity od 60-tých let, které jsou obohaceny o ověřené
hudební novinky a doplněny o specializované hudební rubriky. Hudební formát Rádio Čas Rock lze
nazvat rockovvm Na území Dokrvtém sianálem vvsílače Valašské Meziříčí 87 9 MHz / 1 0 0 W vvsílaií víc
než tři oroaramv zaměřené na rock (FREKVENCE 1 RÁDIO ČAS - FM ROCK MAX a RÁDIO IMPULS)
Žánrová nabídka ie na ookrvtém území iiž zastouoena a orato oroaram Rádio Čas Rock nesolňuie
podmínky Manuálu. V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen jedním
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Základní dílčí kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 S b . , Rada hodnotila plným počtem šesti bodů, a proto považuje toto
zákonné kritérium u účastníka řízení za zcela splněné. Žadatel vytváří svůj vlastní originální program,
v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady. Za původní tvorbu lze považovat rozhlasové pořady a
magazíny, mimo jiné „Zprávy ze světa rocku", v rámci kterého tělesně postižený redaktor Jiří Marek svým
pohledem glosuje zajímavé události na rockové scéně, pořad „Doktor R i f , kde se skutečný lékař, primář
oddělení cévní chirurgie nemocnice v Ostravě - Vítkovicích MUDr. Jozef Chrnělo, vrací do rockové
historie a přináší informace z pozice člověka, který onu dobu zažil. Dalším z oblíbených pořadů je
„Woodmanova garáž", v rámci kterého si ikona Rock N' Rollové scény Marcel Woodman zve do studia
zajímavé hosty ze světa hudby, sportu a businessu. Co se týče podpory začínajících umělců a její
lokalizaci na region, Rádio Čas Rock má ve svém hudebním formátu významně zastoupenu domácí
hudební orodukci Samotnvm zařazováním českveh oísniček do wsílání a svou otevřeností vůči českvm
autorům a interoretům Dřisoívaií iak k rozvoii tak DroDaaaci Důvodní české hudební tvorbv Pomáhaií
mimo iiné i marketinaově oři vidávání n o w c h alb zavedenveh hvězd i naděinvch talentů Zmiňuií naoř
skuoinu Dooa ale i z a t í m méně slavné skuoinv iakou isou talentovaní třinečtí Witchhammer kaoela
Salamandra dívčí formace Kapriola, skupina Traktor, R.U.R. apod. Žadatel své tvrzení o podpoře
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kulturních akcí do spišii 'i tomuto dílCímí
Při hodnocení přínosu žadatele kzajištění rozvoje kulturních, národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . Rada
vzala v úvahu zejména skutečnost, že Rádio Čas Rock se dlouhodobě orientuje na všechny národnostní
menšiny, a to zejména na romskou a polskou menšinu. Pokud jde o způsob podpory, Rada ocenila
podporu ve formě aktuálního zařazování informací z kulturního, sportovního a společenského života
menšin. Žadatel reaguje na menšiny v programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační
zaměřeností vhodné pro využití ke komunikaci s menšinami. Dalším z nosných prvků vysílání je
zpravodajství, kde je také možné reagovat na aktuální témata ze života menšinové populace. Žadatel byl
ohodnocen třemi body ze čtyř a toto kritérium splňuje.
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Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti JUKE BOX
spol. s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 2.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 19.12.2014, licenční podmínky), Dokument (přehled, 19.12.2014,
přehled zachytitelných programů V M ) , Dokument (mapa, 19.12.2014, mapa V M )

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.12.30 19:01:59 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:
JUKE BOX spol. s.r.o.
Označení (název) programu:
Rádio Čas Rock
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Obsah:
I.
Základní programová specifikace
II.
Další programové podmínky

I.

Základní programová specifikace
Hudební rozhlasová stanice se stručným zpravodajstvím.

II.
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Další programové podmínky
-

Cílová skupina: 30 - 50 let

-

Podíl mluveného slova: minimálně 6% od 6 do 18 hodin ve všední dny

-

Zpravodajské a servisní informace: ve všední dny ráno mezi 6. a 9. hodinou každou
půlhodinu, mezi 9. a 18. hodinou každou hodinu

-

Hudební formát: rocková hudba

-

Zpravodajské a servisní informace zaměřené na lokalitu (region) Valašského Meziříčí

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů V a l a š s k é Meziříčí 87,9 MHz / 1 0 0 W
Programy zachytitelné velmi dobře:
Rádio

Programová skladba
vysílání

Cílová skupina

CRo 1 Radiožurnál

Zpravodajsko-publicistická
celoplošná stanice

posluchači, preferující Převaha zpravodajství Informační servis o událostech
doma i v zahraničí: zprávy z politiky,
seriózní informace
a publicistiky
ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o
počasí: autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniku a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady

CRo 2 Praha

Nezpravodajská celoplošná
stanice

nejruznější věkové
skupiny, z
nejrúznějších koutu
země

Poměr hudby a
mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší
době, rubriky Host do domu, Čas ke
snění, Černobílá mozaika,

Český rozhlas/

Kulturní stanice (syntéza
všech druhu kultury a
umění)

Nejruznější věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová
hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední
dny stejné - ranní zpravodajská
Mozaika - info z kulturv. recenze
vážné hudbv, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika,
Čaiovna - pořad pro novou generaci
kultur, posluchačů, večer Opera -

CRo 3 Vltava

Český rozhlas/
ČRo6

Sest hodin komentářů,
analýz, diskusí a jiných
zajímavých pořadu.

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

Regionální stanice Českého
rozhlasu, vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

CRo Ostrava

Regionální stanice Českého
rozhlasu, vysílání denně od
5:00 do 20:04 hodin, poté
ČRo 2
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nejruznější věkové
skupiny

Hudební formát

Programové prvky

Mistni info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad se
zabývá osudy Romu a
jejich životní kulturou

Celoplošná analyticko-publicistická
stanice, zaměřená nejen na
komentování politických událostí, ale
zejména na přibližování vzniku,
vývoje a života občanské
společnosti České republiky a
evropských zemí, pořady zaměřené
hudba 70. a 80. let se Zpravodajství, informační servis,
Kvalitní zpravodajství z
zaměřením na českou publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
tvorbu,
zábava

Zabývá se problematikou
národnostních menšin.
Věnuje se tématům,
která jsou vámi i námi
diskutována.

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

Kwadrans polských
aktualit

Zpravodajství (ekonomika, sport,
Zaměření na
počasí, dopravní zpravodajství),
moravskoslezský kraj
publicistické a zábavní pořady,
přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy Koktejl,
Křížem krážem, Minibakaláři,
Muzikanti, hrajte!

Frekvence 1, a. s . /
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné rádio Zaměřeno na rodinu
zábavy a informací
s cílovou skupinou 29
- 49 let

60.-80. léta + novinky,
40 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

Informační diskusní kluby,
publicistické pořady (Press klub),
interaktivita - práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní
partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a. s . /
Hitrádio Orion

Hudebně-zábavná stanice
s regionálními informacemi

p. 15-40 let

Klasické hity,
Podíl mluveného slova denní průměr
hitparády, podíl hudby 9 - 1 2 %
90 %
Složky programu: hudba, informace,
zábava

Informace ze
subregionu (okresy
severní Moravy a
Slezska),

Zprávy: 6-9 hod 2 * , 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na dopravu
Tipy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na
přání, hitparáda
MEDIA BOHEMIA a. s . /
Hitrádio Orion Morava

Hudebně informační rádio

2 0 - 4 5 let

Hudební žánr není
vymezen, nejvíce AC

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin

Nejsou stanoveny žádné
kontrolovatelné parametry, soutěže,
sportovní kulturní a společenské
informace, nabídka práce

Regionálně orientovaná
stanice se zprávami Ostrava-Zlín Olomouc

J U K E BOX, spol. s r. o. /
RADIO ČAS - FM

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock,
country & western

Zpravodajství (sport, počasí,
dopravní informace, smogové
zpravodajství), soutěže, programy
Večer s osobností, ČAS kontakt,
ČAS na devátou, Country v Čechách
a na Moravě, Rockové a country
balady, hudební výročí dne,
hitparády...

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí regionálního
charakteru

Hudebně informační stanice
RADIO UNITED
B R O A D C A S T I N G s . r. o. / kulturního zaměření
K i s s Publikum

p. 25-45 let

Hudba 60. léta současnost, důraz na
českou tvorbu

Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré
ráno, Music Expres, Fanclub,
Melodytime, noční hity. Informace,
zprávy včetně dopravy, sportu a
počasí, zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

Pracovní příležitosti
v regionu, kalendárium,
co s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti, program
Váš názor,
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Regionální informace siť redaktoru v
subregionech

Eleanes s . r. o. / RÁDIO
BLANÍK VALAŠSKO

Hudebně-zábavné rádio
s informačním servisem

Pro mladé lidi věkem i
duchem na Valašsku

Folklórní regionální
hudba 3-7 %, při
propojení folklóru
s regionalitou 9-15 %;
zahraniční hity
kombinované
s hudbou z oblasti
českých tradic a
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou

zpravodajství v pracovní dny v
Regionální informační
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině servis, regionální
+ v čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v
ankety
hodině, v sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00
- 1 0 : 0 0 a v neděli a ve státní svátek
pravidelně 1 x za hodinu v čase
1 4 : 0 0 - 18:00, podíl mluveného
slova 5-15%, zařazení pořadu
„Očekávané
události" „Co všechno odnes čas",
„Dobrá zpráva" nebo „Víkendové a
sváteční tipy" a
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám
hraje na přání".

H A M C O s . r. o / R Á D I O
HANÁ

Hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

60. léta - současnost

Zpravodajství - počasí, dopravní
servis, ankety, zajímavosti, hosté,
mluvené slovo 5-15 %

Zprávy z regionu
střední Moravy, lokální
zprávy z okresů Přerov
a Prostějov

Rádio Proglas, s . r. o. /
RÁDIO P R O G L A S

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionů

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %

Náboženské porady

7 hnHehní nrnHiilfr-P

AZ Media a. s . / R O C K
MAX

Hudebně zpravodajská a
p. 30-45 let s. 45-55
kontaktní rozhlasová stanice let, s. 20-30 let

Rocková hudba v celé
š í ř i - o d r. 1967 - až
po současnost, česká
produkce 10 %

Speciální tématické pořady hudebně soutěžní a publicistické:
Zpravodajství vždy v celou hodinu
6.00-18.00, info z hudby a showbusinessu, kulturně společ. akce

Regionální
zpravodajství z regionu,
kontaktní pořady
(telefonní soutěže),
regionální publicistika

hudba převážně
posledních 20 let, 10¬
40 % české a
slovenské produkce

Mluvené slovo 10-40 %,
zpravodajství minimálně 3x denně,
minimálně 3 * týdně regionální pořad
(dopravní informace, počasí) periodicky se opakující

Původní regionální
publicistika minimálně

programy přijímané dobře
H E L L A X , spol. s r. o . /
HELAX
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Regionální hudebně
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální publicistikou

12-45 let

Dopravní servis,
kulturní tipy,
zpravodajství
z regionu,
aktiialbnwřinií. hlnkw 7áhawné v<;tiinv

Duchovní pořady

EVROPA 2, spol. s r. o. / Hudební rádio
Rádio Evropa 2 - Morava

4514-14

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od
1995-současnost
CHR+hotACzaměřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 10 %
domácí tvorby

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy
a živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

Kultu rně-informačnf
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální okna
pro místní (regionální)

Evropa 2 bere na vědomí
veškeré dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních, etnických
a jiných menšin

Příloha č. 2 k d o p i s u čj. Č T Ú - 8 7 1 9 3 / 2 0 1 2 - 6 1 3 z e d n e 30. 5. 2 0 1 2 .
P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah (modrá barva), ve k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální úrovně c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače V A L A Š S K É M E Z I R I C I Š T Ě P Á N O V 87,9 M H z (počítáno dle vyhlášky č. 2 2 / 2 0 1 1 ) .
Pokrytí obyvatel Č R : 0,3 % (32 8 5 8 obyvatel)

Měřítko:
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10 k m

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Svitavy O p a t o v 107,8 MHz / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Beat
Počet žadatelů
1
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
2. 12. 2 0 1 4

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 o o Praha 2

Tel.: [420 27^ 813 830 / Fax; + ¿420 27^ Bio 885
+

www.rrtv.cz

RADIO UNITED BROADCASTING

s. r.

o.

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 5 8 6 / z a b
Č.j.: zab/4290/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 22 - 2 0 1 4 / poř.č.: 11

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona
č. 231 / 2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 2. prosince 2014 toto

ROZHODNUTÍ
Rada uděluje RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ:
10100, Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů SVITAVY OPATOV 107,9 MHz
/ 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21 pro program Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle však
do 10. října 2025.
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Uzemni rozsah vysílání:
vysílací stanoviště SVITAVY OPATOV
kmitočet a výkon 107,9 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s rockovou orientací.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 107,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště SVITAVY OPATOV a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 107,9
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště SVITAVY OPATOV.

Odůvodnění:
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Dne 17. června 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
SVITAVY OPATOV 107,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 2 1 . Lhůta pro podání
žádostí o udělení licence byla stanovena do 15. července 2014.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena jediná žádost žadatele:
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ: 10100, Praha.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo
dne 4. listopadu 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
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e)
g)

rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na
základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

2)

3)

4)
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

6)

7)

8)

ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
přínos rozvoji původní tvorby
přínos rozvoji kultury menšin
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2 b.)
způsob podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
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1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachyťitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl
zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský
program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu
důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu k
jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č.
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231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním
na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
a skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Radio Beat prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu SVITAVY OPATOV
107,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21 na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října
2025 od právní moci tohoto rozhodnutí společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ: 10100, Praha.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let, od právní moci tohoto rozhodnutí
nejdéle však do 10. října 2025.
Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
hudební regionální stanice s názvem Radio Beat s hudebním formátem orientovaným na klasický rock.
Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně od věku 20 - 69 let, orientováno spíše na muže.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Žadatel získal osm bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení má
zkušenosti s rozhlasovým vysíláním od roku 1991. Statutární orgán společnosti jsou jednatelé Luboš
Jetmar, Mgr., a Vladimír Faifr, MBA, C S c , kteří se rozhlasovým vysíláním zabývají řadu let, jak je
uvedeno v projektu žadatele. Také vedoucí pracovníci společnosti splňují toto dílčí kritérium. Ve
vedoucích funkcích žadatele jsou zkušení zaměstnanci s dlouholetou praxí, což žadatel doložil jejich
profesními životopisy.

Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení doložil potvrzeními o předjednané spolupráci, která jsou součástí
správního spisu. Pro získávání informací má zajištěnou spolupráci s místními orgány a institucemi. Rada
za toto kritérium přidělila jeden bod.
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Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena (technologie pro
výrobu, zpracování, odbavování i vysílání programu, rovněž i vybavení studií a další vybavení) a žadatel
uvedl, že na předmětném stanovišti jsou připraveni k okamžitému obnovení vysílání Rádia Beat. Z toho
důvodu bylo toto kritérium ohodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium synchronního vysílání bylo
hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými informacemi od Českého
telekomunikačního úřadu.
Ekonomická připravenost k zajištění vysílání byla souhrnně ohodnocena třemi body. Žadatel dosahuje
dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit investiční kapitál
potřebný pro další rozvoj. Tyto investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s celkovou strategií
rozvoje společnosti. Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu rádio Beat - Svitavy byl již realizován
na základě předchozího rozhodnutí RRTV a provozní náklady spojené s vysíláním prostřednictvím nové
licence bude tedy žadatel čerpat výhradně z vlastních zdrojů.
Žadatel platí včas veškeré své závazky včetně autorských poplatků společnostem OSA a Intergram.
Společnost RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. generuje rovněž pozitivní a dostatečně vysoký
provozní kapitál. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti, bankovní referencí a
obchodními plány.
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo částečně splněno a udělila žadateli jeden bod.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníkem společnosti RÁDIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. je RÁDIO UNITED GROUP a.s. IČ: 291 27 599, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, doloženo výpisem z Obchodního rejstříku.
Pokud však jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové
vlastníky do budoucna, nezbylo Radě než bod za toto kritérium neudělit, neboť ke změnám v osobě
fakticky kontrolující žadatele může dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a
mimo české veřejnoprávní databáze. Případná změna ve vlastnické struktuře týkající se společností se
sídlem mimo území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva) by se totiž nijak
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. Akcionářem RÁDIO UNITED GROUP a.s. IČ: 291
27 599, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, je GES MEDIA ASSET, a.s.,
IČ: 271 81 804, Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejímž akcionářem je GES ASSET
HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000, jejímž jediným
společníkem je nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B. V., Amsterdam, Locatellikade 1, 1076
AZ Amsterdam, Nizozemské království, IČ zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v
Amsterdamu pod č. 34259187.
Zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že žadatel získal šest
bodů. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Navrhovaný parametr podílu mluveného slova byl
žadatelem stanoven na 8% z průměru vysílacího času. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém
objemu vysílání (Rada brala v úvahu nejnižší navrhovanou hodnotu, čili 8%) však nedosahuje střední
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hodnoty podílu mluveného slova, které činí na daném území 9%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný
bod.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen jeden bod. Veškeré pořady vysílané na
programu Rádio Beat jsou vlastní, autorsky vyráběné pořady.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen jedním bodem. Zpravodajství bude vysíláno
ve všední dny od 6.00 a 18.00 - v každou celou hodinu minimálně 2 minutová zpravodajská relace (ve
12.00 pak rozsáhlejší zpravodajský souhrn dne). Ve všední dny mezi 6.30 a 8.30 - každou půlhodinu
minimálně minutový stručnější přehled zpráv. Ve všední dny mezi 6.00 a 18.00 - dopravní servis podle
aktuální potřeby minimálně však jednou do hodiny (stopáž minimálně půl minuty). Víkendy a dny
pracovního volna mezi 7.00 a 18.00 - Víkendový zpravodajský přehled vždy v celou hodinu v minimální
stopáži 1 min. 30 vteřin. Střední hodnotu podílu zpravodajských a servisních informací nebylo možné na
daném území stanovit.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno celkově třemi body. Program Radia Beat je zcela původní
není přebíraný od jiného provozovatele. Obsahově bude program Radia Beat doplněný o pořady a rubriky
orientované na region a ve zpravodajském servisu budou vysílány informace ze Svitav, do programu je
zařazen také lokální dopravní servis, dále soutěžní promo-aktivity, určené speciálně pro posluchače ze
Svitav, rubrika společenských, kulturních a sportovních pozvánek na akce pořádané v tomto regionu,
například v kulturních institucích: Kino Vesmír, Městská knihovna, Fabrika Svitavy, Městské muzeum a
galerie, Ottendorferův dům, nám. Míru 1 a Alternativní klub TYJÁTR. Informace o sportovním vyžití
budeme čerpat ve spolupráci například s těmito sportovními kluby a organizacemi: Krytý plavecký bazén,
TJ Svitavy, Sportovní hala Na Střelnici, Sportes s.r.o., Zimní stadion, I. Hokejbalový klub Svitavy.
Hudební profil programu Rádio Beat je označován jako klasický rock. Žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Na pokrytém území je vysíláno více
programů obdobného hudebního formátu. Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních
žánrů je dáno srovnáním v žádosti o licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu
programů s obdobným formátem (méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu), (příloha č. 2,
přehled rozhlasových programů). Z toho důvodu nebyly žadateli přiděleny za tato dílčí kritéria žádné
body.
Cílová skupina posluchačů byla žadatelem stanovena na 20 - 69 let, orientováno spíše na muže. Na
daném území je tato cílová skupina dostatečně zastoupena. Z toho důvodu nebyl žadateli přidělen za toto
dílčí kritérium žádný bod (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny jedním bodem. Mezi zásadní
programové prvky byly žadatelem uvedeny zpravodajské a publicistické relace nebo autorské pořady
zacílené na cílovou skupinu posluchačů.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že toto základní kritérium bylo splněno a žadateli udělila
čtyři body.
K dílčímu kritériu vlastní autorské pořady programu Rádio Beat žadatel uvedl, např. Beatová klenotnice pořad mapující hudbu 60. a 70. let, Větrník - autorský pořad věhlasného publicisty Jaromíra Tůmy, který
se zabývá nejnovějšími trendy rockové hudby, Svěženky a machři - autorský pořad Vojty Lindaura nebo
Konfrontace aktuální rockové hudby s klasickou minulostí. Rada za toto dílčí kritérium udělila dva body.
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Podporu začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rádio Beat chce žadatel realizovat
tím, že do programu budou zařazovat produkci uměleckých skupin, souborů i jednotlivců z dané oblasti.
Například taneční skupinu Tutti Frutti nebo hudební skupinu Area Core. Svá tvrzení žadatel doložil
potvrzeními o předjednané spolupráci. Rada za toto dílčí kritérium přidělila dva body.
Žadatel uvedl, že Rádio Beat poskytuje ve svém vysílání prostor k prezentaci začínajících umělců,
především formou rozhovorů, mediální podpory jejich akcí pro veřejnost, v případě hudebních interpretů
pak zařazováním skladeb přímo do playlistu. Také v oblasti Svitav chtějí nabídnout tuto prezentaci
začínajícím umělcům tohoto regionu. Svá tvrzení žadatel nedoložil. Z toho důvodu Rada nepřidělila žádný
bod.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto
základní kritérium bylo splněno a žadateli udělila dva body. Plného počtu bodů žadatel nedosáhl z toho
důvodu, že tvrzení uvedená v žádosti nebyla doložena.
Žadatel identifikoval menšiny, které hodlá podporovat a do vysílání Rádia Beat bude zařazovat informace
o akcích z kulturního, sportovního a společenského života těchto obyvatel, jsou-li v dosahu vysílání
pořádány.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
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Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 2.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 10.12.2014, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (ostatní,
21.11.2014, Zachytitelnost - Svitavy 107,9 MHz), Dokument (mapa, 5.9.2014, mapa - SVITAVY
OPATOV 107,9 MHz (nová koordinace))
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P ř í l o h a č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s.r.o.

Označení (název) programu:

Radio Beat

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební stanice s rockovou orientací

II. Další programové podmínky

-

podíl mluveného slova 8% z průměru vysílacího času

-

zpravodajství ve všední den: 6.00 a 18.00 hod. - v každou celou hodinu minimálně 2 minutová
zpravodajská relace (v 12.00 hod. rozsáhlejší zpravodajský souhrn dne), mezi 6.30 a 8.30 hod.
každou půlhodinu minimálně minutový stručnější přehled zpráv, mezi 6.00 a 18.00 - dopravní
servis podle aktuální potřeby minimálně však jednou do hodiny (stopáž minimálně půl minuty).
Zpravodajské relace o víkendech a dnech pracovního volna: mezi 7.00 a 18.00 hod. Víkendový
zpravodajský přehled vždy v celou hodinu v minimální stopáži 1 min. 30 vteřin.
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-

hudební žánr je klasický rock

-

program je zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 20 - 69 let, orientováno spíše na muže

Zachytitelnost rozhlasových programů ve Svitavech 107,9 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
Rádio
CRo 1 Radiožurnál

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
Zpravodajskoposluchači, preferující
publicistická
seriózní informace
celoplošná stanice

Český rozhlas / CRo 2
Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznéjší věkové
Poměr hudby a
skupiny, z nejruznějších mluveného slova
koutů země
50:50

Český rozhlas /

Kulturní stanice
(syntéza všech druhu
kultury a umění)

Nejruznéjší věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

CRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
05:00-20:00 hod.(po
pa); 06:00-18:00
(so+ne)

Dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

Český rozhlas/ČRo
Pardubice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od 5:00
do 20:00 hodin, poté
ČRo 5 Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

široký výběr
hudebních žánrů,
prostor pro
regionální autory a
interprety

Zpravodajství, informační servis, počasí a sport,
publicistika, diskuze, hosté, hudba a zábava,
soutěže, události regionu

Zaměření na
O Roma vakeren region a regionální romské vysílání
informace

Frekvence 1, a.s./
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu
rádio zábavy a
s cílovou skupinou 2 9 ¬
informací
49 let

60.-80. léta +
novinky, 40% česká
hudba, střední
proud, rock, dance,
folk, country

Informační diskusní kluby, publicistické porady (Press
klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio
zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info
o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní
regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

ČRo 3 Vltava

Hudební formát

Programové prvky

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v zahraničí;
zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu, aktuální
informace o dopravě, energetice a o počasí;
autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické příspěvky
specializované pořady věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární hudba

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství,
Přebírá pořady
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství,
regionálních studil
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host do
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to
vidí...
Klasická i jazzová
Programové schéma je ve všední dny stejné-ranní
Romano Dromaneb
hudba, ale i přenosy zpravodajská Mozaika- info z kultury, recenze vážné
Cesty Romu - pořad se
z rockových klubu, hudby, Matiné - setkání s osobností, odpolední
zabývá osudy Romu a
alternativní hudba
publicistika, Čaiovna-pořad pro novou aeneraci kultur,
jejich životní kulturou
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou hudební Regionální vysílání
nabídku, od populárních a folklórních písní až po
v Jihomoravském a
vážnou hudbu, a srovnatelnou pestrost v žánrech
Zlínském regionu
zpravodajských, publicistických i zábavných

- obecné rádio přístupné všem
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Místní info

- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
RÁDIO STATION BRNO,
spol. s r.o. / KISS HÁDY

hudební regionální
stanice středního
proudu

Rádio Černá Hora II s.r.o. hudební stanice s
lokálním
/ RÁDIO ČERNÁ HORA
zpravodajstvím

16-29 let s přesahem 39 nejnovější hity
doplněné o klasické
let
hity 90. let, 15%
mluvené slovo

dynamický program plný trendových pořadu, např.
ráno s Bořkem a Alenou, dopravní zpravodajství,
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s Kissem na
cestách

p.20-29 let s. 12-45 let

hudba středního
proudu a hity 80. a
90. let, formát hot
AC blížící se až
CHR

lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a kulturní
lokální programové
servis, sněhový servis, oznamy a hudební upoutávky, prvky
písničky na přání, hudební pořady, zábava

p. 20-45 let

60. léta-současnost, Zpravodajství- počasí, dopravní servis, ankety,
zajímavosti, hosté, mluvené slovo 5-15%

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresu Přerov a
Prostějov

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65%,
rock, folk, pop

Informace
z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých měst

HAMCO s . r . o / R Á D I O
HANÁ

Hudební stanice se
zprávami

LONDA, spol. s r.o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné
p. 30-45 let
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

Podíl mluveného slova - 3 2 % , z toho 2 2 % zpráv a
informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne, kontaktní
p o ř a d y - r e a k c e posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Aktuální informace
o společenském a
kulturním dění

hudební složkou oslovuje
menšiny obyvatelstva
podle věku

s. 25-50 let
NONSTOP s . r . o . / R Á D I O
KROKODÝL

hudebně-zábavná
regionální rozhlasová
stanice

PS KŘIDLA, s . r . o . / R á d i o hudební regionální
stanice
PETROV

15-45 let, primárně 20¬
29 let

Pop, rock, současná Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
taneční hudba, širší ekonomika, sport
hudební záběr o
víkendu

Informační servis
pro jihomoravský
region

cílová skupina 30-39

retro formát (1975¬
1985), 3 0 % folk a
country, 10%
mluveného slova,
slovenská hudba,
brněnská hudební
scéna

Aktuální informace, pravidelné zpravodajství, počasí,
publicistika, strip talk show

80% zpráv
místních, důraz na
jižní Moravu

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

hudba 70. a 80. let
se zaměřením na
českou tvorbu,

Zpravodajství, informační servis, publicistika, nabídka Kvalitní
práce, hudba a zábava
zpravodajství z
regionu

Programy přijímatelné dobře:
Rádio
Český r o z h l a s / Č R o
Olomouc

4290-13

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od 5:00
do 22:00 hodin

Menšiny

hudební rádio
RÁDIO UNITED
B R O A D C A S T I N G s . r. o. / rodinného typu,
kontaktní pořady,
Country VÝCHOD
komerce,
zpravodajství se

25-50 let s přesahy
zejména dolu

hity od 70. let do
současnosti

Zpravodajství včetně sportu, informační servis,
aktuální informace
dopravní zpravodajství, publicistika, moderace
z regionu
zábavy; podíl mluveného slova 7-10 % mimo reklamu
v prime time, podíl regionálních informací 25 % z
mluveného slova
Zpravodajství (svět, domov, region, sport, doprava a
počasí), publicistika, kultura, hudební a
specializované pořady; podíl mluveného slova 9-12
%, podíl zpravodajství 15 % mluveného slova

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov
nad Kněžnou,
Trutnov a Hradec
Králové)

Podíl mluveného slova 10%

Informace ze
Regionální informace subregionu (okresy siť redaktoru v
severní Moravy a
subregionech
Slezska),

MEDIA BOHEMIA a. s . /
Hitrádio Magie

nezávislá rozhlasová
p. 20-45 let
stanice rodinného typu

zejména populární
hudba+některé
menšinové žánry
(country, folk,
oldies, nezávislá
scéna)

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Orion

Hudebně-zábavná
stanice s regionálními
informacemi

Klasické hity,
hitparády, podíl
hudby 9 0 %

p. 15-40 let

Složky programu ; hudba, informace, zábava
Zprávy; v pracovních dnech v každou celou hodinu
v intervalu 06:00-16:00, v 06:30, 07:30 hodin,
víkendy: 07:00,08:00 v 09:00 hodin
Servisní info s důrazem na dopravu
Typy na víkend v sobotu a v neděli
Interaktivní pořady - písničky na přání, hitparáda

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Rádio BLANÍK
VÝCHODNÍ ČECHY

Regionální hudební
stanice s krátkým
zpravodajstvím a
blokem informací

E V R O P A 2, spol. s r.o. /
Hudební rádio
Rádio Evropa 2 - Morava

Rádio Proglas, s.r.o. /
RÁDIO P R O G L A S

4290-14

Rodinné rádio

p. 20-50 let

Hudba tvořena z 1/3 Zpravodajství - doprava, počasí přehled tisku,
hity 60.-70. let, z 1/3 publicistické rubriky, zajímavosti, kultura, zájmové
hity 80.-1.půlky 90. činnosti
let, 1/3 současných
hitů, podíl hudby 85¬
90%

Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

p. 12-30 let

50% novinky + hity Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
od 1995-současnost telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční
CHR+hotAC hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na
cílovou skupinu,
angloamerická
produkce, 10%
domácí tvorby

KulturnéEvropa 2 bere na vědomí
informační rubriky veškeré dění v ČR, a to
o dění v regionu,
bez rozdílu
zpravodajství,
národnostních, etnických
počasí, sport,
a jiných menšin
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

široké spektrum

Podíl vážné hudby
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot,
neklesne pod 16%
pestrá nabídka pro všechny věkové skupinyje
z hudební produkce kulturním, informačním, náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem.

Denně zprávy
Duchovní pořady
z pokrytých regionu

Podíl folklórní hudby Náboženské pořady
neklesne pod 6%
z hudební produkce
Klasická a duchovní - Nevysílá reklamy
hudba 14,9%
Populární a
výplňová hudba
42,9%

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35%

- Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
- Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod 6%
Programy přijímatelné částečně:
Rádio
RADIO IBUR s.r.o. /
RADIO RUBI

4290-15

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
hudební a
20-40 let
zpravodajskorozhlasová stanice

Hudební formát

Programové prvky
Zpravodajství, auto magazín, svět filmu, tematické
hudební pořady, pořady o přírodě a lidském zdraví
podíl mluveného slova 10-15% vysílacího času bez
reklamy, podíl regionálního vysílání min. 3 3 %
mluveného slova

Místní info

Menšiny

Příloha k d o p i s u čj. ČTÚ-75 940/2013-613/1 l.vyř. z e d n e 12. 8. 2014.
D i a g r a m využití r á d i o v é h o kmitočtu pro p o ž a d o v a n ý ú z e m n í r o z s a h r o z h l a s o v é h o vysílání V K V vysílače S V I T A V Y O P A T O V 107,9 M H z ( m o d r á
barva), vypočtený podle v y h l á š k y č. 22/2011 S b .
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (60 236 obyvatel)

4290-16

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s

m licence

Blučina 94,2 M H z / 50 W

M i r o š o v i c e 98,3 MHz / 50 W

Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W

M ý t o 92,0 M H z / 50 W

Divišov 96,4 M H z / 50 W

Nový Jičín 92,0 M H z / 25 W

Dolní Královice 96,4 M H z / 50 W

Nýřany 100,5 M H z / 50 W

Drysíce 88,6 M H z / 50 W

Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W

Herálec 91,7 M H z / 50 W

O s t ř e d e k 88,6 M H z / 50 W

Holubice 9 6 , 1 M H z / 50 W

Průhonice 104,2 MHz / 25 W

Hulíce 91,7 MHz / 50 W

Přimda 91,9 M H z / 100 W

H u m p o l e c 95,8 M H z / 50 W

Psáře exit 92,3 M H z / 50 W

H u m p o l e c v ý c h o d 91,7 M H z / 50 W

Rokycany 1 0 5 , 1 M H z / 50 W

Hvězdonice 107,8 M H z / 50 W

Rousínov 91,6 MHz / 50 W

Jáchymov na M o r a v ě 1 0 4 , 1 M H z / 50 W

Speřice 98,6 MHz / 50 W

Jesenice EXIT 107,2 M H z / 25 W

Strakonice 87,6 MHz / 50 W

Jiřice 91,7 MHz / 50 W

Velká Bíteš m ě s t o 1 0 1 , 1 M H z / 50 W

Kařez silo 9 7 , 1 M H z / 50 W

Velké Meziříčí 4 105,0 M H z / 100 W

Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W

Vyškov 91,9 M H z / 50 W

Křepice 94,2 M H z / 50 W

Žebrák 98,5 M H z / 5 0 W

Lhotka 9 7 , 1 M H z / 50 W
M ě ř í n 94,7 M H z / 50 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Route Radio, s.r.o. / Radio Dálnice
Počet žadatelů
4
Další žadatelé a jejich programy
RADIO BONTON a.s. / Info Rádio
LIN a.s. / Rádio na cestě
LIN a.s. / DopravníRádio.cz
Datum udělení licence
16. 12. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova W 6 , ,2000 Praha 2
Tel.: f 420 a i| 813 830 / Fax: • 420 27^ 810 885
7

www.rrtv.cz

Routě Rádio s. r. o.
Stavební 1/992
70800
Ostrava-Poruba
Česká republika

RÁDIO BONTON a.s.
Wenzigova 1872/4
12000 Praha
Česká republika

^l/rínThli^
oe&Kc! rtípuuuna

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 8 3 1 / z a b
Č.j.: R R T V / 4 6 9 / 2 0 1 5 - C U N
Z a s e d á n í R a d y č. 23 - 2014 / poř.č.: 5

R O Z H O D N U T Í

O

U D Ě L E N Í

L I C E N C E

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 16.12.2014 toto

r o z h o d n u t í :
I.
Rada u d ě l u j e společnosti Routě Rádio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Ostrava - Porubá, Stavební
992/1, PSČ 708 00, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz
/ 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W,
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz /
50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50
W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4
105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W,
Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0
MHz Humrjolec východ 91 7 MHz / 50 W Přimda 91 9 MHz / 100 W Psáře exit 92 3 MHz / 50 W
Rokycany 105 1 MHz / 50 W Blučina 94 2 MHz / 50 W Dolní Královice 96 4 MHz / 50 W Holubice 96 1
MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W,
K ř e D i c e 94 2 MHz / 50 W Měřín 94 7 MHz / 50 W Mvto 92 0 MHz / 50 W Nvřanv 100 5 MHz / 50 W na
dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéie však do 10 října 2025.
'
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť:
Jiřice 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:15 18 39 / 49 33 39
Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 47 35 / 49 50 04
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Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 02 02 / 49 56 47
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 18 00 28 / 4 9 36 01
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 3 54 59 / 49 14 54
Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 17 58 / 49 15 56
Divišov 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 54 52 / 49 48 06
Drysice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 04 15 / 49 21 00
Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 47 39 / 49 51 51
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 23 07 / 49 31 08
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 08 56 / 49 17 56
Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 23 37 / 49 13 08
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 49 32 / 49 50 17
Speřice 98,6 MHz / 5 0 W, souřadnice WGS 84: 15 17 4 7 / 4 9 34 03
Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:16 01 0 5 / 4 9 2 1 19
Herálec 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 30 43 / 49 29 24
Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:14 42 14 / 49 54 45
Vyškov 91,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 01 19/49 16 13
Žebrák 98,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 54 15 / 49 52 28
Lhotka 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 07 08 / 49 18 35
Rousínov 91,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 53 27 / 49 12 33
Velká Bíteš město 101,0 MHz, souřadnice WGS 84: 16 13 29 / 49 16 16
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:15 25 51 / 49 31 02
Přimda 91,9 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:12 40 41 / 49 40 11
Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 58 25 / 49 45 04
Rokycany 105,1 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 3 35 32 / 4 9 45 14
Blučina 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 40 09 / 49 03 15
Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:15 07 38 / 49 38 45
Holubice 96,1 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 84: 16 48 4 9 / 4 9 11 04
Hulice 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 04 49 / 49 42 37
Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 14 37 29 / 49 57 53
Průhonice 104,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 33 14 / 50 00 29
Křepice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 44 03 / 48 59 47
Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 53 18 / 49 23 54
Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:13 43 44 / 49 47 38
Nýřany 100,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:13 13 05 / 49 42 26
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu. Příloha č. 1 o jednom listu, příloha č. 2 (Přehled rozhlasových programů přijímáteIných na
pokrytém území), příloha č. 3 (Předpokládaný územní rozsah vysílačů Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo
97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50
W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8
MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz
/ 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W,
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50
W Lhotka 97 1 MHz / 50 W Rousínov 91 6 MHz / 50 W Velká Bíteš město 101 0 MHz Humpolec
východ 91 7 MHz / 50 W Přimda 91 9 MHz / 1 0 0 W Psáře exit 92 3 MHz / 50 W Rokycany 105 1 MHz /
50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7
MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W,
Měřín 94 7 MHz / 50 W Mvto 92 0 MHz / 50 W Nvřanv 100 5 MHz / 50 W) tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
'
'
'
II.

469-2

1. Rada
za m i t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu
Info Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které tvoří
kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, Nový
Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4 MHz / 50
W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W, Jáchymov na
Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz /
50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W,
Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W,
Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 1 0 0 W, Psáře exit
92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50
W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz / 25 W, Průhonice
104,2 MHz / 25'W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto'92,0 MHz / 50 W, Nýřany
100,5 MHz / 50 W, společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha 2.
2. Rada
za m í t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu
DopravníRádio.cz prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které
tvoří kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W,
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4
MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W,
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W,
Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice
98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov
91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz /
100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní
Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2
MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0
MHz / 50 W Nvřanv 100 5 MHz / 50 W společnosti LIN a s IČ' 25720767 se sídlem Na Příkopě 859/22
Nové Město', 110 00 Praha 1.
" '
'
'
'
3. Rada
za m i t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio na cestě prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které
tvoří kmitočtová síť Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W,
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 96,4
MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 MHz / 50 W,
Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz / 50 W,
Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice
98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov
91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz /
100 W, Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní
Královice 96,4 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2
MHz / 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, Mýto 92,0
MHz / 50 W Nvřanv 100 5 MHz / 50 W společnosti LIN a s IČ- 25720767 se sídlem Na Příkopě 859/22
Nové Město', 110 00 Praha 1.
"
'
'

Odůvodnění:
Rada dne 5. listopadu 2013 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
pozemních vysílačů - dle souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť:
Jiřice 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:15 18 39 / 49 33 39
Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 4 7 3 5 / 4 9 5 0 0 4
Králův Dvůr 99,6 NHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 02 02 / 49 56 47
Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 18 00 2 8 / 4 9 36 01
Strakonice 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 54 59 / 49 14 54
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Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 17 58 / 49 15 56
Divišov 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 54 52 / 49 48 06
Drysice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 04 15 / 49 21 00
Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 47 39 / 49 51 51
Humpolec 95,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 23 07 / 49 31 08
Jáchymov na Moravě 104,1 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 08 56 / 49 17 56
Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 23 37 / 49 13 08
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 49 32 / 49 50 17
Speřice 98,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 17 4 7 / 4 9 34 03
Velké Meziříčí4 105,0 M H z / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:16 01 0 5 / 4 9 2 1 19
Herálec 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 30 43 / 49 29 24
Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:14 42 14 / 49 54 45
Vyškov 91,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 01 19/49 16 13
Žebrák 98,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 54 15 / 49 52 28
Lhotka 97,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 07 08 / 49 18 35
Rousínov 91,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 53 27 / 49 12 33
Velká Bíteš město 101,0 MHz, souřadnice WGS 84: 16 13 29 / 49 16 16
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:15 25 51 / 49 31 02
Přimda 91,9 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84:12 40 41 / 49 40 11
Psáře exit 92,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 58 25 / 49 45 04
Rokycany 105,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 35 32 / 49 45 14
Blučina 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 40 09 / 49 03 15
Dolní Královice 96,4 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 07 38 / 49 38 45
Holubice 96,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 6 48 49 / 49 11 04
Hulice 91,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:15 04 49 / 49 42 37
Jesenice EXIT 107,2 M H z / 2 5 W, souřadnice WGS 84: 14 3 7 2 9 / 4 9 57 53
Průhonice 104,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 14 33 1 4 / 5 0 00 29
Křepice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84:16 44 03 / 48 59 47
Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 5 53 18 / 49 23 54
Mýto 92,0 M H z / 50 W, souřadnice WGS 84:13 43 4 4 / 4 9 47 38
Nýřany 100,5 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 84:13 13 05 / 4 9 42 26

Nýřany 100,5 M H z / 5 0 W, souřadnice WGS 84:13 13 05 / 4 9 42 26.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 20. ledna 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětné kmitočtové sítě včas
požádali Radu tito účastníci řízení (v abecedním pořadí):
AZ Media a.s., LIN a.s (se dvěma žádostmi), RÁDIO BONTON a.s., Routě Rádio s.r.o.
Žadatel AZ Media a.s. ani na základě výzvy Rady podle §14, odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. neodstranil
včas nedostatky v žádosti a dále ani k výzvě Rady neuhradil správní poplatek ve výši 25.000,- Kč. Žádost
tohoto žadatele byla proto odmítnuta.
Zbylí účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu §18, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 25.000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
V řízení bylo v souladu s §16, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařízeno veřejné slyšení, které se
konalo dne 13.5.2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění, a údajů o
účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 S b „ zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
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udělení licence uvedených v §17, odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb.,
který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21.12.2010. Rada je přesvědčena, že postup
podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud vtéto oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a vjejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu vjeho znění ze dne 21.12.2010, v n ě m ž s cílem respektovat a co nejefektivněji aplikovat
právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání skutečností
zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
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1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);
- způsob financování vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

2)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

hodnocení

není

pouze

- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- organizační struktura žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se
specializovaným subjektem se zkušenostmi vtéto oblasti
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo být
předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání), neboť
Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v t é t o oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
-plnění licenčních podmínek
- přínos rozvoji původní tvorby
- přínos rozvoji kultury menšin
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5)

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)
b) další dílčí kritéria
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele

6)

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- mluvené slovo
- podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);
- orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);
- orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté
budoucím vysíláním (0-1 b).
- hudební formát
- počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
- podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech (0-2b).
- cílová skupina
- rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině
(0-1 b).

7)

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8)

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- identifikace menšiny (0-2b);
- způsob podpory (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v §17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo
v souladu s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1. ) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovými
skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně zachytitelné.
Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území (více než 75%, více než 50% a méně než 50%).
Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání
resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.
2. ) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná hodnota (tedy licenční
podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném území.
3. ) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání s
programovou nabídkou na daném území.
4. ) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o licenci
(tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně než 3
obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a
podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru v
každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu.
Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou
zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem,
je - li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen 2 body.
5. ) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové
rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit
označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program
pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).
V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady vjednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po
seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání
rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body
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pňdělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení
žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací
tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu kjednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17, odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s §18, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na pokrytém území (podle stavu ke dni
20.1.2014, tj. ke dni, kdy v t o m t o řízení uplynula lhůta kpodání žádostí o licence), skutečnosti známé
Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady
dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů, které tvoří kmitočtová sít Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr
99,6 NHz / 50 W, Nový Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50
W, Divišov 96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8
MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, Ostředek 88,6 MHz
/ 50 W Speřice 98 6 MHz / 50 W Velké Meziříčí 4 105 0 MHz / 100 W Herálec 91 7 MHz / 50 W
Mirošovice 98 3 MHz / 50 W Vyškov 91 9 MHz / 50 W Žebrák 98 5 MHz / 50 W Lhotka 97 1 MHz / 50
W Rousínov 91 6 MHz / 50 W Velká Bíteš město 101 0 MHz Humpolec východ 91 7 MHz / 50 W
Přimda 91 9 MHz / 1 0 0 W Psáře exit 92 3 MHz / 50 W Rokvcanv 105 1 MHz / 50 W Blučina 94 2 MHz /
50 W, Dolní Královice 96,4 MHz / 50 \N, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice
EXIT 107 2 MHz / 25 W Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 M H z / 5 0 W, Měřín 94 7 MHz / 50 W
M ý t o 92 0 M H z / 50 W N v ř a n v 100 5 M H z / 50 W na d o b u 8 let o d o r á v n í m o c i t o h o t o r o z h o d n u t í
n e i d é l e však d o 10 ří i na 2025 ú č a s t n í k u / ř í z e n í u v e d e n é m u v e v ý r o k u
rozh^
Radios.ro.
vy.onu i. t o h o t o
rtuuis

uwueriemu

Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8, odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 10. října 2025, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Routě Rádio s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání specializovaného
dopravního rádia s názvem program Rádio Dálnice. Jedná se o rádio s důrazem na dopravní
problematiku a informovanost s akcentací dopravního zpravodajství a stručným obecným zpravodajstvím,
prokládané hudbou.

469-8

Při svém hodnocení Rada shledala u žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí Rady uvedených v §17, odstavci 1, písm. a), b) zákona.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je fungující společností
provozující již rozhlasové vysílání. Žadatel je připraven financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních
zdrojů a ze zdrojů svého vlastníka, z předložených bankovních referencí pak vyplývají i další dodatečné
možnosti financování, proto byl v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním
bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním
bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči
žadateli či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků.
S ohledem na víceleté skutečné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení a na předložené
bankovní reference dospěla Rada kzávěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v t é t o oblasti jsou
věrohodné účastník řízení má tedv dostatek zdroiů na financování zaháiení vvsílání z novvch vvsílačů a
je tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Účastník řízení je na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady
dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se
k organizační připravenosti byl účastník řízení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení má zkušenosti
s provozováním rozhlasového vysílání, když od roku 2008 provozuje vysílání programu Rádio Dálnice
z vysílače v Jihlavě a později i z dalších vysílačů. Jednatel účastníka řízení RNDr. Radim Parízek se
dlouhodobě pohybuje v oblasti provozování rozhlasového vysílání, mimo jiné od roku 1998 je jednatelem
dalšího provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti Rádio Čas s.r.o. V žádosti o licenci je obsažena
podrobná organizační struktura manažerského týmu účastníka řízení a dlouhodobým provozováním
vysílání programu Rádio Dálnice z jiného kmitočtu lze považovat za osvědčenou též zkušenost
manažerského týmu žadatele. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací,
a to mimo iiné svstémem ENCO zaDoiením oosluchačů iednotlivvmi redaktorv a reoortérv ořičemž
účastník řízení má také navázánu spolupráci s Policií ČR a příslušnými státním orgány a institucemi
majícími z hlediska své působnosti vztah k silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových
souborů technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i
z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání.
Účastník řízení je provozovatelem rozhlasového vysílání na základě licence udělené v roce 2008 a další
licence udělené v roce 2012 k provozování vysílání programu Rádio Dálnice z jiných vysílačů. Rada
nemá žádných negativních poznatků ve vztahu k dosavadnímu podnikání tohoto účastníka řízení v
oblasti rozhlasového vysílání a přibližně šestileté provozování vysílání svědčí o schopnosti žadatele
z ekonomického hlediska provozovat vysílání tak, aby se udržel na relativně silně konkurenčním trhu
rozhlasového vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, je třeba uvést, že společnost
žadatele v právní formě společnosti s ručením omezeným má dva společníky - fyzickou osobu RNDr.
Radima Pařízka a právnickou osobu Rádio Čas s.r.o. Jediným společníkem této právnické osoby je pak
opět RNDr. Radim Parízek.
Základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto
hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Ačkoliv jedním ze společníků žadatele je společnost
s ručením omezeným, má tato společnost jako jediného společníka fyzickou osobu zapsanou jako
společník v obchodním rejstříku (navíc totožnou s druhým společníkem žadatele).
Základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím souvisejících
předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním
bodem, tj. jako splněné, když vlastnická struktura žadatele je relativně jednoduchá a otevřená, u
společníka - právnické osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením
omezeným (tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž
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současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném
českém obchodním rejstříku, budou podléhat souhlasu Rady a nebude třeba je dohledávat vjiných
zdrojích.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele je rovněž splněno, když u
žadatele nenastaly žádné změny od vzniku společnosti v červenci 2008.
Rada proto při hodnocení této skutečnosti významné pro rozhodnutí (§17, odstavci 1, písm. b/ zákona)
neměla důvod hodnotit jinak než tak, že tato zákonná skutečnost je u tohoto účastníka řízení naplněna.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., vycházela Rada z následujících základních charakteristik programové skladby u vítězného žadatele
o licenci:
- program je zaměřen především na poskytování aktuálních informací motoristům, akcentuje a
upřednostňuje proto zejména mluvené slovo, jehož hlavním prvkem bude poskytování
aktuálních a ověřených dopravních informací, a to ve dvou jazykových verzích; mluvené slovo
na Rádiu Dálnice dále nabídne:
- rady a tipy, které mohou řidičům pomoci přímo při jízdě
- aktuální zpravodajství zaměřené na celostátní události a zahraničí, včetně
sportovních přehledů
- rady, tipy, zajímavosti a servisní informace pro motoristy
- hobby servis
- specializované pořady pro různé skupiny řidičů (řidiči kamionů apod.)
- pořady z oblasti sociálního marketingu a prevence, zejména v podobě kampaní
zaměřených na bezpečnost silničního provozu, např. ve spolupráci s BESIP
- hudební složka vysílání je méně významná, hudební formát je tvořen tak, aby nevybízel
k agresivní jízdě a oslovil co nejširší skupinu posluchačů a bude zahrnovat prověřené hity ze
70. až 90. let a výrazné současné hity, z hlediska žánrů se zastoupením popu, lehčího rocku,
country, folku a americké country.
Významný přínos programové skladby navrhované účastníkem řízení k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na předmětných územích spatřuje Rada zejména v unikátním mluveném
slově, které je úzce zaměřeno na řidiče, s ohledem na fakt, že kmitočty, které jsou předmětem licenčního
řízení, pokrývají i frekventované úseky významných pozemních komunikací. Samotné dopravní
zpravodajství s obecným zpravodajstvím by nebylo ve stávající nabídce programů originální, projekt
Rádia Dálnice je však unikátní pojetím dopravního zpravodajství jako klíčového prvku programové
skladby, jeho obohacením o cizojazyčné verze a jeho kombinací a doplněním o rady, tipy a informační
servis pro motoristy, specializované pořady pro motoristy a zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost
silničního provozu. Specializovaný informační servis pro motoristy, specializované pořady pro motoristy a
zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu v tomto pojetí a rozsahu jsou samy o sobě
v nabídce rozhlasových
Droaramů novinkou a oředstavuií tedv iako součást v Droaramů
uořednostňovaného mluveného slova iehož iádrem ie orooráčovaněiší dooravní zoravodaiství významný
ořínos k rozmanitosti stávaiící nabídkv Droaramů zachvtitelnvch na Dokrvtvch územích Tento ořínos
w n i k n e ieště více oři zvážení iiž zmíněné skutečnosti že kmitočtv které isou oředmětem licenčního
řízení, pokrývají i frekventované úseky významných pozemních komunikací.
Hudební formát, který je méně významnou složkou programu Rádia Dálnice, lze považovat za originální
jeho přizpůsobením cílové skupině řidičů a motoristů, byť žánry v něm zahrnuté jsou již v programech na
území zachytitelných přítomny.
Tyto závěry správní úvahy Rady jsou podpořeny porovnáním projektu Rádia Dálnice s nabídkou
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území.
Konkrétně, při porovnání s nabídkou programů rozhlasového vysílání na pokrytém území podle stavu ke
dni 20.1.2014, tj. ke dni, kdy vtomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licenci, je patrné, že
specifický a originální formát mluveného slova charakteristický pojetím dopravního zpravodajství jako
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klíčového prvku celé programové skladby (nejen samotného mluveného slova), jeho obohacením o
cizojazyčné verze a jeho kombinací a doplněním o rady, tipy a informační servis pro motoristy,
specializované pořady pro motoristy a zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu je na
daném území originální a nevyskytuje se vtéto podobě v žádném z již vysílaných programů. Ačkoliv je
zde dopravní zpravodajství obsaženo např. v programech COUNTRY RÁDIO, KISS, Rádio Beat či Rádio
Blaník, v žádném z těchto programů rozhodně netvoří jeho nosný prvek a není kombinováno a
obohaceno o další servisní informace a specializované pořady pro motoristy.
Ve vztahu k pokrytému území byl projekt Rádia Dálnice z hlediska základních dílčích kritérií mluveného
slova hodnocen dvěma body ze tří, když navrhovaný parametr 7% v prime time (bez stanovení mimo
prime time) nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytého území (tedy nebyl udělen bod), avšak podíl autorsky
vyrobených pořadů dosahuje nejméně 50 % a od 6 do 18 hodin je součástí programové skladby 1x za
hodinu všeobecné zpravodajství a 4x dopravní zpravodajství - 5 zpravodajských a servisních vstupů za
hodinu přesahuje podle dostupných údajů průměr programů vysílaných na pokrytém území.
V základních dílčích kritériích hudebního formátu nebyl projektu Rádio Dálnice udělen žádný bod, neboť
na pokrytém území je již vysíláno více programů s obdobným hudebním formátem a hudební žánry
obsažené v hudebním formátu jsou obsaženy v programech již na území vysílajících. Jako příklad i
žánrově obdobného formátu lze uvést Rádio Frekvence 1.
V základních dílčích kritériích lokalizace programu byl projekt Rádia Dálnice hodnocen nejvýše
dosažitelnými třemi body, když se jedná o program vyráběný účastníkem řízení, nikoliv přebíraný a hlavní
prvek programové skladby, tj. dopravní zpravodajství, bude pokrývat lokalitu vymezenou dosahem
předmětných vysílačů i širší region, jak je doloženo vyjednanou a fungující spoluprací s Policií ČR, BESIP
a dalším státními institucemi a úřady se vztahem k dopravní problematice a přítomností vozidel žadatele
přímo v provozu na pokrytém území.
V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt Rádia Dálnice hodnocen dvěma body ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je sice vymezena značně široce (starší 18 let), ve
vztahu k projektu Rádia Dálnice je však významnější jiné hledisko vymezení cílové skupiny, a to
zaměření na řidiče, motoristy či obecně posádky vozidel, což koresponduje s povahou území pokrytého
vysílači, jež jsou předmětem řízení. Zde, ve vztahu k této cílové skupině, specializovaný program Rádia
Dálnice pokrývá ty oblasti, kde cílová skupina není plně saturována. Programová nabídka žadatele je pro
vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky s touto cílovou skupinou korespondují
a pokrývají průřezově celou cílovou skupinu.
Ve vztahu k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle §17, odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb. byl tak vítězný žadatel hodnocen nejlépe ze všech účastníků řízení, a to zejména
s ohledem na originální obsah mluveného slova, jež je navíc preferovaným prvkem programové skladby
Rádia Dálnice, a na jeho tématické zaměření na signálem pokryté území. Na pokrytém území dosud
nevysílá program, kde by hlavním programovým prvkem bylo pokročilé dopravní zpravodajství doplněné
o specializovaný servis a specializované pořady pro motoristy v takovémto rozsahu a takto komplexně
pojaté. Navíc programová skladba Rádia Dálnice trefně využívá specifika udělovaných kmitočtů, které
pokrývají i frekventované úseky významných pozemních komunikací. To skýtá předpoklad, že program
vítězného žadatele by si mohl nalézt odpovídající posluchačskou obec.
Rada dále hodnotila přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm.
e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada považuje toto zákonné kritérium u vítězného účastníka řízení za
splněné. Účastník řízení vytváří svůj vlastní originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské
pořady v rozsahu nejméně 50%. Součástí programové skladby jsou specializované pořady pro různé
skupiny řidičů a také originální pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu, které již vítězný
žadatel skutečně vytváří a vysílá na jiných kmitočtech na základě licencí udělených v roce 2008 a 2012.
Zde také vítězný žadatel doložil spolupráci s BESIP a dalšími státními orgány a institucemi. Vítězných
uchazeč podporuje začínající umělce zařazováním písniček nových českých umělců do vysílání a také
marketingově, při vydávání nových alb, zejména však provozuje také nahrávací studio, které zvýhodněně
využívají začínající umělci. Tyto skutečnosti jsou Radě známy a potvrzeny též z otevřených zdrojů, navíc
též doloženy ve spisu obsaženými referencemi umělců. Ve dvou základních dílčích kritériích bylo tak

469-11

vítěznému žadateli uděleno po jednom bodu, podpora začínajících umělců není lokalizována na pokryté
území. Podporu kulturních akcí žadatel tvrdil v podobě zařazování informací o akcích z kulturního,
sportovního a společenského života, v podobě organizace hudebního festivalu, kterou rovněž doložil, a
v podobě více než dvouleté spolupráce se společností Sun Promotion s.r.o. při organizaci hudebního
minifestivalu a motosrazů, rovněž doložené potvrzením Sun Promotion s.r.o. Proto byl v tomto dílčím
kritériu hodnocen dvěma body. Závěr o splnění tohoto zákonného kritéria je odůvodněn přímou
doloženou podporou začínajících umělců zejména ve formě zvýhodněného poskytnutí nahrávacího
studia, kterou Rada považuje za významnější a přínosnější než podporu nepřímou např. anoncováním či
sponzoringem kulturních akcí, vlastním organizováním kulturní akce (hudebního festivalu) a doloženou
podporou dalších kulturních akcí pořádaných jiným subjektem a také prokázanou tvorbou originálních a
specializovaných pořadů pro motoristy a pořadů zaměřených na problematiku bezpečnosti silničního

Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada vzala
v úvahu zejména úmysl vítězného žadatele zaměřit se na cizím jazykem hovořící menšiny, tedy zejména
na cizince, přičemž jako způsob podpory zamýšlený vítězným žadatelem ze žádosti o licenci vyplývá
zejména cizojazyčné dopravní zpravodajství a informace o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života menšin, jakož i zpravodajství reagující na aktuální témata ze života menšin.
V základních dílčích kritériích ve vztahu k podpoře menšin byla žádost vítězného žadatele hodnocena
nadprůměrně a Rada dospěla k závěru o tom, že i toto zákonné kritérium vítězný účastník řízení splnil.
Rada ocenila zejména dosud v nabídce rozhlasových programů chybějící prvek cizojazyčného
dopravního zpravodajství, který nejenže umožní cizojazyčným posluchačům poslech vysílání, ale navíc
jim poskytne také užitečné a nanejvýš praktické informace. Uspokojí tak najednou více potřeb
cizojazyčných menšin.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná
kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Routě Rádio s.r.o. Rada
považuje žádost účastníka řízení Routě Rádio s.r.o. za vyváženou a nabídnutý projekt Rádia Dálnice za
originální a nový ve vztahu k pokrytým územím, navíc vhodně využívající specifikum území pokrytého
udělovanými kmitočty (tj. frekventované významné dálniční úseky).
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníků řízení se žádostmi ostatních účastníků. Popis správní
úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než jednotliví ostatní uchazeči, je pro
přehlednost uveden vždy v příslušných částech odůvodnění výroků o zamítnutí žádostí ostatních
žadatelů v následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají zejména ve nejvyšší míře a kvalitě
naplnění zákonného kritéria přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb. a v současně zjištěné nejvyšší míře naplnění zákonných kritérií přínosu žadatele
k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a přínosu vítězného uchazeče pro rozvoj
původní tvorby podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., v nichž žádost úspěšného
účastníka řízení překonala žádosti ostatních účastníků. Jako zcela splněné v žádosti úspěšného žadatele
pak byly vyhodnoceny i skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v §17, odstavci 1, písm. a),
b) zákona č. 231/2001 Sb.
Po přijetí rozhodnutí o udělení licence tak Radě nezbylo, než se transparentním a přezkoumatelným
způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnocení ve vztahu k neúspěšným
žadatelům.
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Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení R Á D I O B O N T O N a.s., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
specializovaného informačního rádia s průběžným dopravním zpravodajstvím pod názvem programu Info
Rádio.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je již řadu let úspěšným
provozovatelem terestrického i internetového rozhlasového vysílání. Rada nemá ve vztahu kjeho
dosavadnímu podnikání v této oblasti negativních poznatků.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání kombinací vlastních zdrojů, provozních výnosů projektu a externího financování, které bude
zajištěno půjčkami v rámci skupiny Lagardere, s níž je majetkově propojen. Dále, jak doloženo bankovní
informací Komerční banky a.s., by účastník řízení mohl částečně využít k financování projektu bankovní
úvěr. Schopnosti samofinancování má být dle analýzy cash flow dosaženo v roce 2016 s tím, že veškeré
externí půjčky budou splaceny v roce 2019. Celková návratnost je tedy projektována v pětileté
perspektivě, v následujících letech by měl projekt generovat již disponibilní zisk. Základní dílčí kritérium
způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno.
Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť
byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové
závěrv ZDoehvbnit Účastník řízení ie tak Dodle názoru Radv ekonomickv ořiDraven kzaiištění wsílání
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má zkušenosti
s provozováním rozhlasového vysílání, neboť je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i
internetového rozhlasového vysílání. Předseda představenstva účastníka řízení Michel Fleischmann je
činný v oboru rozhlasového vysílání od roku 1991, tj. od počátků soukromého rozhlasového vysílání
v tehdejším Československu, členové představenstva účastníka řízení Miroslav Hrnko a Miroslav
Šimánek mají rovněž mnoho zkušeností v oboru rozhlasového vysílání, Miroslav Hrnko působí v
rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Miroslav Šimánek je finančním a provozním ředitelem společnosti
Lagardere ČR. Manažerský tým účastníka řízení lze rovněž považovat za zkušený, o řízení projektu se
stará Miroslav Škoda ředitel Rádia Bonton kterv oracuie ve skuDině od roku 1995 a od roku 2007 ie i
ředitelem rádia Frekvence 1. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací
buduie síť vlastních SDoluoracovníků z řad místních novinářů a amatérských SDoluDracovníků
J
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využívá stávající zdroje v rámci skupiny Lagardere CR
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím
se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tedy i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem je právnická osoba - společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, 750
08 Paříž, 28 Rue Francois 1er, Francouzská republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře
žadatele z údajů sdělených žadatelem vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO
INTERNATIONAL,SA, je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost Lagardere SCA,
Francie, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve společnosti LAGARDERE ACTIVE
RÁDIO INTERNATIONAL,SA v rozsahu 99,48%, na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích
oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou (to vyplývá ze str. 20 a str. 170 Reportu dodaného
žadatelem).
Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti Lagardere SCA, akciový kapitál společnosti Lagardere SCA
byl ke dni 3 1 . 12. 2012 rozdělen na 131 133 286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala
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celkem 67 602 akcionářů. Žadatel doložil dostupné údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a
osoby mající vliv na její řízení. Akcie společnosti Lagardere SCA jsou veřejně obchodovány
prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris.
Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci,
přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem (i
vjiných licenčních řízeních) zjistit osobu, která má patrně významný individuální podíl na kontrolující
společnosti - pan Arnaud Lagardere. S ohledem na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu
osoby ovládající jediného akcionáře je zde značně omezeno i judikaturou správních soudů akcentované
nebezpečí skrytého zneužití médií k prosazování partikulárních politických, ekonomických či jiných
soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný akcionář žadatele je vlastněn jediným subjektem a potud je tak
vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž zároveň skupina Lagardere je Radě známa z její
úřední činnosti a jedná se o subjekt významný s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání,
nebylo by podle názoru Rady namístě hodnotit toto základní dílčí kritérium jako nesplněné.
Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době podání žádosti o licenci, pokud však
jde o druhé základní dílčí kritérium - předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve
vztahu k němu bod nepřidělit a tedy nepovažovat jej za splněné, neboť ke změnám v osobě fakticky
kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž vyloučit možnou další konsolidaci
vlastnických poměrů u subjektu kontrolujícího jediného akcionáře žadatele a tím vytvoření dalšího
výraznějšího silnějšího akcionáře který bv mohl vykonávat významnější vliv. Taková změna bv se přitom
nijak "neprojevila např. v českém obchodním rejstříku.
S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna pouze částečně, tedy v menší míře než u
vítězného žadatele, jehož vlastnická struktura na rozdíl od nyní hodnoceného žadatele skýtá předpoklad
transparentnosti převodů podílů ve vítězném žadateli a s tím související předpoklad pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna. Vlastnická struktura vítězného žadatele je relativně jednoduchá a
otevřená, u společníka - právnické osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti
s ručením omezeným mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická
struktura vítězného žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném českém
obchodním rejstříku a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb.
Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu Info Rádio ze žádosti o licenci vyplývá, že se
jedná primárně o informační a servisní rádio. Pokud jde o hudební formát, neuvádí žadatel v žádosti o
licenci konkrétní žánry, Info Rádio má používat hudbu jako doplněk informačního servisu, deklaruje však
akcent na prezentaci domácí tvorby. Žadatel uvádí, že podíl české a slovenské hudby neklesne pod 30 %
celkového objemu vysílacího času. Mluvené slovo pak je základním stavebním kamenem programu
žadatele. Ten má být dle žádosti primárně zaměřen na poskytování aktuálních a relevantních informací o
silničním provozu a edukaci jeho účastníků. Mluvené slovo by mělo být prezentované v několika
jazykových mutacích, aby informace byly srozumitelné i pro tranzitující účastníky provozu. Obsahem
mluveného slova má být
rozsáhlé dopravní zpravodajství ve spolupráci s ÚAMK
všeobecné zpravodajství, aktuální informace z domova i ze světa, počasí
turistické informace
rádce pro motoristy, včetně informací zaměřených na prevenci a chování účastníků silničního
provozu ve spolupráci s Policií ČR
Podíl mluveného slova v Info Radiu je žadatelem deklarován až při veřejném slyšení minimálním podílem
15% z celkového objemu vysílacího času (v původní žádosti o licenci uvedeno pouze 8%). Podíl
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zpravodajství a servisních informací pak bude tvořit minimálně 50% z celkového objemu mluveného
slova.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že v oblastech pokrytých signálem z vysílačů, jež
jsou předmětem řízení, je již obdobný hudební formát obsažen v nabídce vysílajících programů.
S ohledem na fakt, že žadatel nespecifikuje konkrétní žánry a akcentuje zaměření na českou a
slovenskou hudební tvorbu, považuje Rada za obdobný tomu navrženému žadatelem především hudební
formát Rádio BLANÍK, který rovněž nabízí široké spektrum žánrů s důrazem na domácí hudební produkci
s podílem 30 %, dále pak hudební formáty stanic Rádio IMPULS, Rádio SÁZAVA a HELAX.
Z hlediska mluveného slova bylo ve dvou ze tří základních dílčích kritérií přiděleno po jednom bodu,
neboť podstatná část programu je vyrobena autorsky (50 %) a stejně tak podíl zpravodajství a servisních
informací je zastoupen 50 % z celkového mluveného slova. V případě těchto dvou základních dílčích
kritérií je hodnota uváděná žadatelem vyšší, než je střední hodnota na pokrytém území. Mluvené slovo je
základním prvkem navrhovaného programu, neboť je akcentováno poskytování aktuálních informací
posluchačům a hudební složka programové skladby se tak dostává do pozadí. Při porovnání se
současnou nabídkou rozhlasových programů na všech pokrytých územích lze dospět k závěru, že
určitým přínosem může být orientace na posluchače - řidiče a poskytování aktuálních dopravních
informací i ve více jazykových verzích pro tranzitní účastníky provozu. Při porovnání podílu mluveného
slova nedosahuje tato hodnota průměru střední hodnoty na pokrytém území, proto nebyl přidělen u
tohoto kritéria žadateli bod.
Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze vjednom ze sledovaných základních dílčích
kritérií, neboť program žadatele není přebíraný. U zbylých dvou sledovaných základních dílčích kritérií
nebyly přiděleny body, neboť žadatel nedokládá ve vztahu k žádnému z dotčených území užší orientaci
na region ani na signálem pokrytou lokalitu, deklaruje pouze zaměření na cílovou skupinu aktivních
účastníků silničního provozu a výběr lokálních informací prostřednictvím redakčního systému, založeného
na činnosti jiných osob mimo kontrolu žadatele.
Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno vždy po jednom bodu u obou základních dílčích kritérií, neboť
programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky korespondují
se zvolenou cílovou skupinou definovanou nejen věkem 18+, ale i jiným hlediskem, a to společnou
činností (řízení motorového vozidla). Takto definovanou cílovou skupinu nelze považovat za zcela
uspokojovanou na pokrytých územích.
Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada považovala toto zákonné kritérium za lépe
naplněné v žádosti vítězného žadatele.
U hodnoceného žadatele nebyl shledán přínos v oblasti hudebního formátu; stejně tak ani u vítězného
žadatele nebyl v tomto ohledu zaznamenán významný přínos, hudba však u obou projektů představuje
jejich méně významnou složku.
Rada se proto zaměřila na porovnání přínosu navrhovaného mluveného slova k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. V této oblasti vykazují projekty
hodnoceného žadatele a vítězného žadatele podobnost zejména v zaměření na rozsáhlé dopravní
zpravodajství doplněné o všeobecné zpravodajství a informační servis pro motoristy. Potud představuje
mluveného slovo navrhované hodnoceným žadatelem přínos k rozmanitosti stávající nabídky programů
na pokrytém území, obdobně jako u žadatele vítězného.
Lepší naplnění tohoto kritéria u vítězného žadatele spatřuje Rada v obohacení skladby mluveného slova
v projektu vítězného žadatele o specializované pořady pro různé skupiny řidičů (např. řidiče kamionů) a
komplexněji a propracovaněji pojaté pořady zaměřené na oblast bezpečnosti silničního provozu. Tento
druh témat (bezpečnost) je sice zmíněn i v projektu hodnoceného žadatele, nicméně pouze jako součást
pořadů obsahujících rady pro motoristy, zatímco u vítězného žadatele jde o samostatný okruh pořadů
v cílenějším pojetí s prvky sociálního marketingu, se stanovením konkrétních cílů a s j i ž probíhající
spoluprací s BESIP. Tato témata navíc konvenují se specifickým územím pokrytým kmitočty, jež jsou
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předmětem řízení (frekventované pozemní komunikace) a Rada je považuje za významnější a z hlediska
obecného zájmu na bezpečnosti silničního provozu za prospěšnější než hodnoceným žadatelem navíc
nabízené turistické informace. Větší přínos v oblasti mluveného slova u vítězného žadatele podtrhuje
větší propracovanost a podrobnost jeho žádosti a důsledné zaměření na pokrytou lokalitu a uspokojování
potřeb specifické cílové skupiny řidičů přítomných v pokrytých lokalitách, pohybujících se po dálniční síti
ČR. Vlastní spolupráce se specializovaným Národním dopravním informačním centrem, které je primárně
zaměřeno právě na sledování dopravní situace, a přítomnost vlastních vozidel vítězného žadatele na
pokrytém území skýtá podle názoru Rady lepší záruky důsledné lokalizace programu a zaměření na
pokryté území než výběr pomocí redakčního systému u hodnoceného žadatele, založeného na aktivitě
osob mimo kontrolu žadatele.

Projekt žadatele RÁDIO BONTON a.s. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden bod ze dvou možných v základním
dílčím kritériu vlastních autorských pořadů, neboť vlastní autorské pořady jsou v projektu sice uvedeny
vysokým podílem 50 %, ovšem jde v zásadě pouze o zpravodajství a rubriky servisních informací,
konkrétně je zmíněn pouze pořad o prevenci a chování účastníků silničního provozu. Vedle tvorby
vlastních autorských pořadů žadatel neuvádí konkrétně ani nedokládá žádnou jinou významnější formu
naplňování přínosu pro rozvoj původní tvorby, a to ani ve vztahu k podpoře začínajících umělců ani ve
vztahu k podpoře kulturních akcí (s výjimkou obecné zmínky o anoncování kulturních akcí v rámci
turistických ttoů) Droto u těchto dvou zbvlých základních dílčích kritériích nebvlv Dřidělenv žádné bod v
Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele
považována za naplněnou pouze ve velmi msl© míř6 3 míra jejího naplnění je výrazně menší než
v žádosti vítězného žadatele, neboť ten ve větším rozsahu realizuje vlastní původní tvorbu včetně
oriainálních S D e c i a l i z o v a n v c h D o ř a d ů začínaiící umělce D o d o o r u i e navíc též orostřednictvím svého
nahrávacího studia a oraanizace event marketinoovvch aktivit a sám oořádá hudební akci a oodílí se
konkrétní doloženou podporou i na kulturních akcích pořádaných jinými subjekty.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru o jeho naplnění jen z poloviny.
Žadatel v žádosti definuje konkrétní menšiny, na jejichž podporu by se chtěl zaměřit, jako příslušníky
jiných států EU migrující přes naše území. Dle projektu jim chce věnovat cizojazyčné zpravodajství a
turistické tipy, většinou však hovoří pouze obecně a neurčitě o cizojazyčných textech. Dále se chce
zaměřit na početně menší, nedominantní
skupinu občanů příslušného
náboženské
nebo lingvistické znaky odlišující je od zbytku populace.

státu, vlastnící nějaké
etnické,
Pro tyto skupiny hodlá žadatel

zařazovat do svého programu mluveného slova texty, které jsou v jazyku menšiny, a to proporčně podle
odpovídajícího zastoupení menšiny v populaci. Tento záměr žadatele lze jen obtížně bez další
konkretizace posoudit jako relevantní způsob podpory směřující k zajištění rozvoje kultury menšin, opět
Radě chybí v žádosti konkrétní údaje. U obou základních dílčích kritérií vztahujících se k podpoře menšin
orato bvla udělena Dolovina možných bodů Za tohoto stavu z hlediska mírv naDlnění této zákonné
skutečnosti významné Dro rozhodnutí Radv žádost vítězného žadatele ořevažuie a to oři zvážení
konkrétní soecifikace menšin na něž se zaměřuie úsoěšný žadatel cílenosti forem o o d o o r v a zeiména
s ohledem na větší konkrétnost záměrů úspěšného žadatele, jednoznačně vyjádřenou záměrem
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Rada ve svém hodnocení žadatele RÁDIO BONTON a.s. příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána
stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči RÁDIO BONTON
a.s. licence k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b), c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč RÁDIO BONTON a.s.
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z v ý š e popsaných
důvodů.
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Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila první ze
dvou žádostí účastníka řízení společnosti LIN a.s,
která předložila projekt hudebního dopravněinformačního rádia DopravníRádio.cz.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je držitelem licence k provozování
rozhlasového vysílání programu Český Impuls. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání
v této oblasti negativních poznatků.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání žňových kmitočtů vlastními zdroji, přičemž současně spoléhá na zázemí svého jediného
akcionáře, který provozuje rozhlasové vysílání programu Impuls. To Rada považuje s ohledem na
doložený obchodní plán a bankovní referenci, jakož i dlouhodobé provozování vysílání jediným
akcionářem žadatele (Rádio IMPULS od roku 1998), za reálné. Základní dílčí kritérium způsobu
financování programu je tak podle názoru Rady v dostačující míře naplněno. Finanční spolehlivost
žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena
bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit.
Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen
jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má možnost využívat
zkušeností svého jediného akcionáře, který je od roku 1998 provozovatelem vysílání programu Rádio
Impuls a od roku 2002 provozovatelem vysílání programu RockZone 105,9. Místopředseda
představenstva žadatele pan Ing. Jiří Hrabákje generálním ředitelem Rádia Impuls a RockZone 105,9 od
roku 1999, zkušenost na straně statutárních orgánů je tak rovněž zcela dostatečná. Manažerský tým
účastníka řízení lze také považovat za zkušený, v žádosti o licenci jsou konkrétně uvedeni dostatečně
zkušení vedoucí pracovníci. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání informací, Rada
považovala za dostačující využití stávající struktury jediného akcionáře žadatele, navíc je zde vyjednaná
spolupráce s Global Assistance.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových
souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se
k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem zapsaným v obchodním rejstříku je LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931. Jediným společníkem
společnosti LONDA spol. s r.o. je pak společnost AGROFERT, a.s., IČ: 26185610, která má jako
jediného akcionáře zapsánu v obchodním rejstříku fyzickou osobu, Ing. Andreje Babiše.
S ohledem na shora uvedené Rada dospěla k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna, když z veřejných zápisů v obchodním rejstříku
lze relativně snadno dohledat konkrétní fyzickou osobu jako koncového vlastníka žadatele. Dostupnost
údajů ve veřejném obchodním rejstříku spolu s povinnostmi provozovatelů vysílání podle zákona také
poskytuje dostatečné předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb.
Předložený projekt z hlediska hudebního formátu slibuje „driving music", což žadatel prezentuje jako
speciálně na míru vytestovaný mix pop rocku, rocku, country, blues s cílem nabudit řidičovu energii.
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Hudba je v tomto projektu oproti mluvenému slovu až sekundární. Mluvené slovo bude zastoupeno
především rozsáhlým dopravním zpravodajstvím doplněným základními všeobecnými zpravodajskými
relacemi, se dvěma vstupy v angličtině mezi 6. a 18. hodinou.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že v oblastech pokrytých signálem z vysílačů, jež
jsou předmětem řízení, jsou již přítomny hudební žánry nabízené uchazečem, zejména ve vysílání
COUNTRY RÁDIA či Rádia Čas, za méně zastoupený lze považovat pouze žánr blues. Určitý přínos pro
rozmanitost stávající nabídky rozhlasových programů na pokrytém území spatřuje Rada ve snaze vytvořit
nový speciální formát „driving music", byť jde o poněkud méně určitý pojem, jehož obsah by žadatel
musel teprve v praktickém vysílání postupně naplňovat.
Z hlediska mluveného slova ocenila Rada zejména podíl zpravodajských a servisních informací a jeho
původnost, navrhovaný celkový podíl mluveného slova 10-12% však nepřevyšuje střední hodnotu z
pokrytých území. Obsahem mluveného slova bude široké dopravní zpravodajství doplněné všeobecným
zpravodajstvím; v tomto vymezení Rada postrádala obohacení o další prvky mluveného slova, neboť
ačkoliv Rada vnímá snahu posílit významně rozsah dopravního zpravodajství a věnovat mu v případě
potřeby i větší část vysílání, nelze opominout, že obecně patří kombinace dopravního a všeobecného
zpravodajství ke zcela obvyklým součástem mnoha rozhlasových programů. Zmínky o jiných pořadech
přitom byly ze strany žadatele pouze velmi obecné a nekonkrétní.
Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze vjednom ze sledovaných základních dílčích
kritérií, neboť program žadatele není přebíraný v t o m smyslu, že by pocházel od jiného provozovatele
vysílání; je vytvářen provozovatelem vysílání jako originální. U zbylých dvou sledovaných základních
dílčích kritérií žadatel netvrdí ani nedokládá ve vztahu k pokrytým oblastem žádnou užší orientaci na
region ani na signálem pokrytou lokalitu, neuvádí konkrétní způsoby, jak zajistí výběr místních informací
vztažených k pokrytým územím.
Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu u obou základních dílčích kritérií, neboť cílová skupina
odpovídá předpokládané posluchačské obci na pokrytém území a programová nabídka žadatele je pro
danou skupinu obvyklá a vhodná.
Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada považovala toto zákonné kritérium za lépe
naplněné v žádosti vítězného žadatele.
U hodnoceného žadatele lze shledat pouze částečný přínos v oblasti hudebního formátu spočívající
v příslibu aplikace specializovaného hudebního formátu „driving music", hudba je však i podle tvrzení
samotného žadatele až sekundárním prvkem nabízeného programu jako celku.
Ve vztahu k hlavnímu mluvenému slovu nelze přehlédnout podstatně pestřejší a bohatší skladbu
mluveného slova v projektu vítězného žadatele, obsahující i
rady a tipy, které mohou řidičům pomoci přímo při jízdě
zajímavosti a servisní informace pro motoristy
hobby servis
specializované pořady pro různé skupiny řidičů (řidiči kamionů apod.)
pořady z oblasti sociálního marketingu a prevence, zejména v podobě kampaní zaměřených na
bezpečnost silničního provozu, např. ve spolupráci s BESIP.
Rada je přesvědčena, že tyto prvky mluveného slova zaměřené úzce na řidiče, s ohledem na lokalizaci
přidělovaných kmitočtů na frekventovaných komunikacích a s ohledem na fakt, že v této skladbě a
v tomto rozsahu dosud nejsou na pokrytém území přítomny, přispějí k rozmanitosti nabídky programů na
pokrytém území podstatně více než dopravní zpravodajství doplněné všeobecným zpravodajstvím.
Rozsáhlé komplexní dopravní zpravodajství se všeobecným zpravodajstvím stejně jako hodnocený
žadatel nabízí i vítězný žadatel, jím nabízené další prvky mluveného slova však hodnocený žadatel nemá
ve svém projektu čím vyvážit.
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Tento nedostatek v hlavní části programu, tedy v mluveném slově, nemůže vyvážit dílčí přínos
v sekundární oblasti hudebního formátu. Vedle toho propracovanější a doložená spolupráce vítězného
žadatele s Národním dopravním informačním centrem a řadou dalších institucí doplněná o jeho záměr
mít na komunikacích i vlastní vozidla skýtá lepší předpoklad přesnosti, lokalizovanosti a aktuálnosti
dopravních informací než projekt hodnoceného žadatele, který dokládá pouze spolupráci s Global
Assistance.
Projekt žadatele LIN a.s při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst.
1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden bod ze dvou možných v základním dílčím kritériu
vlastních autorských pořadů, když původní tvorba žadatele v rámci programu má zahrnovat pouze
zpravodajství a dopravní informace a zmínka žadatele o budoucích tematických pořadech je příliš obecná
a nekonkrétní na to, aby ji Rada mohla hodnotit. Žadatel uvedl a doložil podporu začínajících interpretů
jejich zařazováním do vysílání, i v rámci speciálního pořadu Česká desítka. Žadatel dále uvádí záměr
podpory kulturních a společenských akcí na pokrytém území, to však jen velmi obecně a bez doložení.
Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele
považována za naplněnou pouze v menší míře a míra jejího naplnění je znatelně menší než v žádosti
vítězného žadatele, neboť ten v podstatně větším rozsahu realizuje vlastní původní tvorbu - v oblasti
mluveného slova na rozdíl od hodnoceného žadatele vytváří i původní tématické pořady pro různé
skuDinv řidičů a oriainální Dořadv zaměřené na bezDečnost Drovozu a začínaiící umělce DodDoruie navíc
též orostřednictvím svého nahrávacího studia což z oohledu Radv oředstavuie dodatečný hodnotnv
bonus k zařazování do vysílání přítomnému v obou porovnávaných žádostech. Nadto je vítězný žadatel
podstatně konkrétnější v oblasti podpory kulturních akcí v podobě doložené organizace hudebního
fp<;ti valu a v nnrlnhp vírp npŤ rlvmilpté ^nnlnnrárp <ÍP <ínnlprnn<ítí ^nn Prnmntinn c r n
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hudebního minifestivalu a motosrazů rovněž dolciené potvrzením Sun Promotion s.r.o
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel v žádosti zmiňuje jako cílovou menšinu
zahraniční řidiče a jako způsob podpory dva přehledné stručné anglické informační vstupy během hodiny.
Podle názoru Rady z hlediska míry naplnění této zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
žádost vítězného žadatele převažuje, když v definici cílové menšiny jsou si porovnávané projekty
podobné, rozdíl však spočívá ve způsobu podpory, a to v jeho větším rozsahu, pestrosti a konkrétnosti u
vítězného žadatele, který počítá nejen obecně s vysílání informačních vstupů, ale konkrétně s
cizojazyčným dopravním zpravodajstvím, informacemi o akcích z kulturního, sportovního a
společenského života menšin a zpravodajstvím reagujícím na aktuální témata ze života menšin a nejen
v angličtině, ale ve dvou jazykových verzích.
Rada ve svém hodnocení první žádosti žadatele LIN a.s příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána
stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči LIN a.s licence
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení §
17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč LIN a.s naplnil tyto zákonné skutečnosti
v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných důvodů.
Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila druhou
ze dvou žádostí účastníka řízení společnosti LIN a.s, která ve své druhé žádosti předložila projekt
dopravního informačního rádia Rádio na cestě.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je držitelem licence k provozování
rozhlasového vysílání programu Český Impuls. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání
v této oblasti negativních poznatků.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání žňových kmitočtů vlastními zdroji, přičemž současně spoléhá na zázemí svého jediného
akcionáře, který provozuje rozhlasové vysílání programu Impuls. To Rada považuje s ohledem na
doložený obchodní plán a bankovní referenci, jakož i dlouhodobé provozování vysílání jediným
akcionářem žadatele (Rádio IMPULS od roku 1998), za reálné. Základní dílčí kritérium způsobu
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financování programu je tak podle názoru Rady v dostačující míře naplněno. Finanční spolehlivost
žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena
bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit.
Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen
jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má možnost využívat
zkušeností svého jediného akcionáře, který je od roku 1998 provozovatelem vysílání programu Rádio
Impuls a od roku 2002 provozovatelem vysílání programu RockZone 105,9. Místopředseda
představenstva žadatele pan Ing. Jiří Hrabákje generálním ředitelem Rádia Impuls a RockZone 105,9 od
roku 1999, zkušenost na straně statutárních orgánů je tak rovněž zcela dostatečná. Manažerský tým
účastníka řízení lze také považovat za zkušený, v žádosti o licenci jsou konkrétně uvedeni dostatečně
zkušení vedoucí pracovníci. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání informací, Rada
oovažovala za dostačující vvužití stávaiící strukturv iediného akcionáře žadatele navíc ie zde vviednaná
spolupráce s Global Assistance.
'
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových
souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se
k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným
akcionářem zapsaným v obchodním rejstříku je LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931. Jediným společníkem
společnosti LONDA spol. s r.o. je pak společnost AGROFERT, a.s., IČ: 26185610, která má jako
jediného akcionáře zapsánu v obchodním rejstříku fyzickou osobu, Ing. Andreje Babiše.
S ohledem na shora uvedené Rada dospěla k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je naplněna, když z veřejných zápisů v obchodním rejstříku
lze relativně snadno dohledat konkrétní fyzickou osobu jako koncového vlastníka žadatele. Dostupnost
údajů ve veřejném obchodním rejstříku spolu s povinnostmi provozovatelů vysílání podle zákona také
poskytuje dostatečné předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb.
Předložený projekt není vyhraněný z hlediska hudebního formátu, žadatel jej v žádosti o licenci nijak
nespecifikuje stejně jako neuvádí hudební žánry, které hodlá vysílat. Žadatel pouze uvádí, že hudební
formát bude zaměřen na muže. Hudba je v tomto projektu ovšem oproti mluvenému slovu výrazně
odsunuta do pozadí. Mluvené slovo bude v hlavním rozhlasovém čase od 6. do 18. hodiny obsazovat
50% vysílacího času a bude se skládat z rozsáhlého dopravního zpravodajství, počasí, všeobecného
zpravodajství a moderátorských talk show.
Porovnání hudebního formátu se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada
prakticky nemohla provést, neboť žadatel hudební formát ani žánry nespecifikoval. Nelze je odhadovat
ani z obecného konstatování žadatele, že hudební formát bude zaměřen na muže; až při veřejném
slyšení žadatel uvedl žánry rock, pop rock a blues. Z obsahu žádosti o licenci tak nevyplynulo nic, z čeho
by bylo možné dovozovat přínos tohoto projektu žadatele v oblasti hudby ke stávající nabídce programů
na pokrytém území. Žadatelem až posléze uváděné žánry jsou již na pokrytém území přítomné zejména
ve vysílání COUNTRY RÁDIA či Rádia Čas, za méně zastoupený lze považovat snad pouze žánr blues.
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Z hlediska mluveného slova ocenila Rada zejména jeho vysoký podíl na vysílacím čase, navrhovaný
celkový podíl mluveného slova 50% v prime time převyšuje střední hodnotu z pokrytých území; v tomto
dílčím kritériu byl proto přidělen jeden bod. Obsahem mluveného slova bude široké dopravní
zpravodajství doplněné všeobecným zpravodajstvím, počasím a talk show. Celé mluvené slovo lze
považovat za autorsky vyráběné, což Rada ocenila jedním bodem, stejně jako vysoký podíl
zpravodajských a servisních informací.
Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze vjednom ze sledovaných základních dílčích
kritérií, neboť program žadatele není přebíraný v t o m smyslu, že by pocházel od jiného provozovatele
vysílání; je vytvářen provozovatelem vysílání jako originální. U zbylých dvou sledovaných základních
dílčích kritérií žadatel netvrdí ani nedokládá ve vztahu k pokrytým oblastem žádnou užší orientaci na
region ani na signálem pokrytou lokalitu, neuvádí konkrétní způsoby, jak zajistí výběr místních informací
vztažených k pokrytým územím.
Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu u obou základních dílčích kritérií, neboť cílová skupina
odpovídá předpokládané posluchačské obcí na pokrytém území a programová nabídka žadatele je pro
danou skupinu obvyklá, není ve výrazném nesouladu.
Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada považovala toto zákonné kritérium za lépe
naplněné v žádosti vítězného žadatele.
Hudba je u obou žadatelů až sekundárním prvkem nabízeného programu jako celku, za zásadní pro
posouzení míry přínosu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém
území proto Rada považovala porovnání mluveného slova v obou projektech.
Projekt hodnoceného žadatele odlišuje od projektu vítězného žadatele zejména prvek rozsáhlého
nasazení talk show, jejichž témata mají zahrnovat obecně témata ze života kolem nás a z oblasti menšin.
Naproti tomu v projektu vítězného žadatele jsou odlišujícími prvky oproti projektu hodnoceného žadatele
v oblasti mluveného slova
rady a tipy, které mohou řidičům pomoci přímo při jízdě
zajímavosti a servisní informace pro motoristy
hobby servis
specializované pořady pro různé skupiny řidičů (řidiči kamionů apod.)
pořady z oblasti sociálního marketingu a prevence, zejména v podobě kampaní zaměřených na
bezpečnost silničního provozu, např. ve spolupráci s BESIP.
Rada je přesvědčena, že tyto prvky mluveného slova v projektu vítězného žadatele zaměřené úzce na
řidiče, s ohledem na lokalizaci přidělovaných kmitočtů na frekventovaných komunikacích a s ohledem na
fakt, že v této skladbě a v tomto rozsahu dosud nejsou na pokrytém území přítomny, přispějí
k rozmanitosti nabídky programů na pokrytém území více než talk show na obecná témata ze života.
Zejména specializované pořady pro různé skupiny řidičů i pořady z oblasti bezpečnosti silničního provozu
lépe zapadají do rámce dopravně informačního rádia a jsou ve větším souladu se specifickým
charakterem přidělovaných kmitočtů daným jejich lokalizací. Nadto formát talk show je již na pokrytém
území přítomen v programech ČRo Region - Střední Čechy a Rádio Petrov.
Vedle toho propracovanější a doložená spolupráce vítězného žadatele s Národním dopravním
informačním centrem a řadou dalších institucí doplněná o jeho záměr mít na komunikacích i vlastní
vozidla skýtá lepší předpoklad přesnosti, lokalizovanosti a aktuálnosti dopravních informací než projekt
hodnoceného žadatele, který dokládá pouze spolupráci s Global Assistance.
Projekt Rádio na cestě žadatele LIN a.s při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden bod ze dvou možných v základním
dílčím kritériu vlastních autorských pořadů, když původní tvorba žadatele v rámci programu má zahrnovat
vedle zpravodajství a dopravních informací pouze talk show a tematické večery blíže nespecifikovaného
formátu, možná rovněž talk show. Žadatel uvedl a doložil podporu začínajících interpretů jejich
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z a ř a z o v á n í m do vysílání, i v rámci speciálního p o ř a d u Česká desítka. Žadatel dále uvádí z á m ě r podpory
kulturních a společenských akcí na pokrytém ú z e m í , to v š a k jen obecně (nejen z á b a v a , ale i trhy,
z e m ě d ě l s k é v ý s t a v y , motoristické přehlídky) a b e z doložení. Tato z á k o n n á s k u t e č n o s t v ý z n a m n á pro

r o z h o d n u t í Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele p o v a ž o v á n a z a n a p l n ě n o u p o u z e v menší míře a
míra jejího naplnění je z n a t e l n ě menší než v žádosti v í t ě z n é h o žadatele, neboť ten v podstatně v ě t š í m
r o z s a h u realizuje v l a s t n í p ů v o d n í t v o r b u - v oblasti m l u v e n é h o s l o v a v y t v á ř í i k o n k r e t i z o v a n é p ů v o d n í
tématické pořady pro r ů z n é s k u p i n y řidičů a originální pořady z a m ě ř e n é na b e z p e č n o s t p r o v o z u a
z a č í n a j í c í u m ě l c e p o d p o r u j e n a v í c t é ž p r o s t ř e d n i c t v í m s v é h o n a h r á v a c í h o s t u d i a , což z p o h l e d u Rady
p ř e d s t a v u j e dodatečný hodnotný b o n u s k z a ř a z o v á n í do v y s í l á n í p ř í t o m n é m u v o b o u p o r o v n á v a n ý c h

žádostech. Nadto je vítězný žadatel podstatně konkrétnější v oblasti podpory kulturních akcí, v podobě
doložené o r a a n i z a c e h u d e b n í h o festivalu a v oodobě v í c e než d v o u l e t é s o o l u o r á c e se SDOlečností Sun
Promotion s r.o. při o r g a n i z a c i h u d e b n í h o minifestivalu a m o t o s r a z ů , r o v n ě ž doložené p o t v r z e n í m Sun

Promotion s.r.o.'

'

Rada dále hodnotila n a p l n ě n í kritéria p ř í n o s u k zajištění rozvoje kultury m e n š i n v České r e p u b l i c e v e
s m y s l u § 17 odst. 1 p í s m . g ) z á k o n a č. 231/2001 Sb. Žadatel v ž á d o s t i z m i ň u j e j a k o c í l o v o u g a y m e n š i n u ,
etnické m e n š i n y , z r a k o v ě a t ě l e s n ě p o s t i ž e n é a c i z o j a z y č n é řidiče a j a k o z p ů s o b p o d p o r y talk s h o w a
s p e c i á l n í n e d ě l n í v e č e r n í p o ř a d , r e s p . u c i z o j a z y č n ý c h řidičů vysílání d o p r a v n í c h i n f o r m a c í v a n g l i č t i n ě .
Podle n á z o r u Rady z h l e d i s k a m í r y n a p l n ě n í této z á k o n n é s k u t e č n o s t i v ý z n a m n é pro r o z h o d n u t í Rady
ž á d o s t v í t ě z n é h o ž a d a t e l e p ř e c e j e n p ř e v a ž u j e , a to i přes š i r o k ý z á b ě r h o d n o c e n ý m ž a d a t e l e m
u v á d ě n ý c h m e n š i n , n e b o ť z projektu ž a d a t e l e a j e h o n á s l e d n é h o d o p l n ě n í n e v y p l ý v á rozsah p o d p o r y ; t e n
j e s p e c i f i k o v á n v z á s a d ě p o u z e vůči g a y m e n š i n ě j e d n í m t e m a t i c k ý m v e č e r e m t ý d n ě . U z b y l ý c h m e n š i n
r o z s a h DodDorv s c h á z í kdvž n e n í z ř e i m é iak č a s t o b u d o u ieiich o ř e d s t a v i t e l é hostv talk s h o w resrj.

v jakém r o z s a h u b u d o u ' v y s í l á n y d o p r a v n í informace v angličtině. Rozdíl v e prospěch v í t ě z n é h o žadatele
t a k s o o č í v á v e větší k o n k r é t n o s t i SDecifičnosti a šíři zDŮsobu DodDorv u v í t ě z n é h o ž a d a t e l e

konkrétně s c i z o i a z v č n v m dooravním z o r a v o d a i s t v í m

kterv oočítá

informacemi o akcích z kulturního SDortovního a

s o o l e č e n s k é h o ž i v o t a m e n š i n a z o r a v o d a i s t v í m r e a a u i í c í m na a k t u á l n í t é m a t a z e ž i v o t a m e n š i n a neien
v angličtině, ale v e d v o u j a z y k o v ý c h v e r z í c h .
Rada v e s v é m hodnocení d r u h é žádosti žadatele LIN a.s příznivě z h o d n o t i l a s k u t e č n o s t i v ý z n a m n é pro

r o z h o d n u t í Rady podle u s t a n o v e n í § 17 odst. 1 písm. a), b) z á k o n a č. 231/2001 Sb., z d e byla shledána

stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž u c h a z e č i LIN a.s licence
k vysílání u d ě l e n a nebyla, byly pak s k u t e č n o s t i v ý z n a m n é pro r o z h o d n u t í Rady u v e d e n é v u s t a n o v e n í §

17 odst. 1 písm. c), e), g ) z á k o n a č. 231/2001 Sb., kde u c h a z e č LIN a.s naplnil tyto z á k o n n é s k u t e č n o s t i
v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z v ý š e popsaných d ů v o d ů .

S v ý š e uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
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Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona
č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 16.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 2.2.2015, Příloha č. 2), Dokument (ostatní, 2.2.2015, Příloha č. 3),
Dokument (ostatní, 2.2.2015, příloha 1)

4by-iío

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.02.05 15:32:22 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označeni provozovatele vysílání s licencí: Routě Rádio s.r.o.
Označeni (název) programu: Rádio Dálnice
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
Obsah:
I. Základní programová specifikace
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 2 1
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
2) Jednotlivé programové podmínky
I. Základní programová specifikace
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence {§ 21
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
- Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné všeobecné zpravodajství
- Specializované pořady a kampaně zaměřené na prevenci v oblasti dopravy, sociální marketing
- Stručné zpravodajství i ve třech světových jazycích (anglický, německý a francouzský)
- Hudební f o r m á t hudba od 60. let až po současnost - lehčí rock, pop, country
2) Jednotlivé programové podmínky
- Cílová skupina 18 plus
- Minimálně 4 dopravní vstupy (i vícejazyčné) v hodině, a to od 6 do 18 hodin ve všední dny.
- Podíl mluveného slova minimálně 7% od 6 do 18 hodin ve všední dny
- Všeobecné zpravodajství I x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin s t í m , že jedna zpravodajská rubrika bude mít
v průměru 1 , 5 - 2 minuty
- 50 % vlastní tvorby
- Minimálně 50 % evropské tvorby
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Příloha k d o p i s u čj. Č T Ú - 9 6 6 3 3 / 2 0 1 3 - 6 1 3 z e d n e 16. 10. 2 0 1 3 .
D i a g r a m y využití r á d i o v ý c h kmitočtů pro p o ž a d o v a n é územní rozsahy r o z h l a s o v é h o vysílání Vysílací sítě V K V kmitočtů (modrá barva),
v y p o č t e n é podle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 Sb.
Pokrytí obyvatel Č R : 4,3 % (439 8 7 8 obyvatel)
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Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z 36
vysílačů dálniční sítě - sp. zn. 2013/831/zab (stav ke dni 20.01.2014)
Programy přijímatelné na více než 75 % území:
ČRo Radiožurnál (+ A M 270 kHz, + D A B )
ČRo Dvojka (+ D A B )
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
Frekvence 1
Radio Beat (+ D A ß )
Radio Impuls
Programy přijímatelné na 50 až 75 % území:
BBC
Evropa 2
Radio Proglas (+ D A B )
Programy přijímatelné na 25 až 50 % území:
Country Morava
Country radio (+ AM 1062 kHz)
ČRo Brno
ČRoRegion-Střední Čechy
ČRo Region-Vysočina
Hitradio Vysočina 94.3 F M
Kiss Hády
KissJižni Čechy
Radio Blanik
Radio Blanik Východni Čechy
Radio Čas-FM
Radio Evropa 2 - M o r a v a
Radio Krokodýl
Radio Petrov
Radio Sázava
Programy přijímatelné na méně než 25 % území:
City 93.7 F M
Classic F M
Country Morava Sever
Country východ
ČRo České Budějovice
ČRoD-dur ( D A B )
ČRo Hradec Králové
ČRo Jazz ( D A B )
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
ČRo Pardubice
ČRo Plus ( D A B )
ČRo Plzeň (+ D A B )
ČRo Radio Junior ( D A B )
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ČRo Regina
ČRo Sever
ČRoWave (DAB)
Dance rádio
Expres rádio
Fajn rádio
Fajn Rádio Hity
Free rádio
Gama rádio (DAB)
Helax
Hitradio Dragon
Hitradi o Faktor
Hitradio F M Plus
Hitradio Orion
Hitradio Orion Morava
Kiss 98 F M
Kiss Delta
Kiss Morava
Kiss Proton
Magie Brno
Oldies rádio
Rádio 1
Rádio Blaník Jižní Čechy
Rádio Blaník Jižní Morava
Rádio Blaník Valašsko
Rádio Blaník Západní Čechy
Rádio Bonton
Rádio Color
Rádio Contact Liberec
Rádio Černá Hora
Rádio Dálnice
Rádio Egrensis
Rádio Evropa 2 - Západ
Rádio Haná
Rádio Jih
Rádio R
Rádio Relax
Rádio Rubi
Rádio Samson
Rádio Spin
Rádio Zlín
RF1
ROCK MAX
Rock Rádio Prácheň
Rock Rádio Šumava
RockZone
SeeJay rádio (DAB)
Signál Rádio
Signál Rádio Praha
Tip rádio ( D A B )
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače 9 křížů 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Brno
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš; 105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
ČRoD-dur ( D A B Teleko)
ČRo Dvojka (DAB Teleko)
ČRo Jazz ( D A B Teleko)
ČRo Plus ( D A B Teleko)
ČRo Radio Junior ( D A B Teleko)
ČRo Radiožurnál (DAB Teleko)
ČRo Wave ( D A B Teleko)
BBC
Country Morava
ČRo Olomouc
Free radio
Hitradio Vysočina 94.3 F M
Radio Blaník Východní Čechy
Radio Čas-FM
Gama radio (DAB Teleko)
Radio Proglas (DAB Teleko)
SeeJay radio (DAB Teleko)
Tip radio ( D A B Teleko)

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Blučina 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
Č R o Radiožurnál
Č R o Dvojka
Č R o Dvojka/ČRo Plus ( A M )
Č R o Vltava
Č R o Brno
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo

D-dur ( D A B Teleko)
Dvojka ( D A B Teleko)
Jazz ( D A B Teleko)
Plus ( D A B Teleko)
R á d i o Junior ( D A B Teleko)
Radiožurnál ( D A B Teleko)
Wave ( D A B Teleko)

B B C (101,3 Brno)
Country Morava (96,8 Brno)
Free rádio (107,0 Brno)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Beat (91,0 Brno)
Rádio Color (99,4 Brno)
Rádio Č a s - F M (95,5 Brno; 91,7 Hustopeče u Brna)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (105,1 Brno; 88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Rádio R (89,2 Mokrá-Horákov)
Gama rádio ( D A B Teleko)
Rádio Proglas ( D A B Teleko)
SeeJay rádio ( D A B Teleko)
Tip rádio ( D A B Teleko)
Programy přijímatelné dobře:
Rádio Dálnice (94,1 Brno-Horní HerŠpice)

Stav ke dni 20.01.2014

469-29

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Divišov 96,4 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRoRegion-Střední Čechy
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 98,4 Trutnov; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Rádio Beat (101,6 Křivsoudov)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (90,1 Psáře; 106,0 Pardubice; 92,1 Trutnov; 100,3 Jihlava)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
ČRo Hradec Králové
ČRo Region-Vysočina
Rádio Contact Liberec
Rádio Černá Hora
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Dolní Královice 96,4 MHz
P r o g r a m y p ř i j í m a t e l n é v e l m i dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo D v o j k a
Č R o D v o j k a / Č R o Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
B B C (96,7 Jihlava)
C o u n t r y radio ( A M 1062 k H z Praha)
E v r o p a 2 (105,5 V o t i c e )
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
H i t r a d i o V y s o č i n a 94.3 F M (94,3 Jihlava)
K i s s Jižní Čechy (97,7 V o t i c e )
Radio Beat (101,6 K ř i v s o u d o v )
Radio B l a n í k (95,0 V o t i c e )
R a d i o B l a n i k V ý c h o d n i Čechy (93,9 Pardubice)
R a d i o I m p u l s (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
R a d i o Sázava (89,3 Benešov)
P r o g r a m y p ř i j í m a t e l n é dobře:
Country východ
Č R o České B u d ě j o v i c e
Č R o Hradec Králové
Č R o Pardubice
Č R o R e g i o n - S t ř e d n í Čechy

Stav k e dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Drysice 88,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
Country Morava (94,4 Vyškov)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 105,0 Zlín)
Kiss Hády (104,1 Vyškov)
Rádio Beat (91,1 Vyškov)
Rádio Čas-FM (95,8 Vyškov)
Rádio Haná (97,8 Vyškov; 101,1 Vyškov; 92,3 Olomouc)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 102,3 Zlín)
Rádio Jih (88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (102,6 Vyškov)
Rádio Petrov (98,4 Vyškov)
Rádio Proglas (90,6 Bystřice pod Hostýnem; 93,3 Jeseník)
Rádio Rubi (96,4 Vyškov; 97,1 Olomouc)
ROCK M A X (89,6 Zlín)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Fajn Rádio Hity
HitradioOrion Morava
Rádio Zlín

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Herálec 91,7 MHz
P r o g r a m y p ř i j í m a t e l n é v e l m i dobře:
Č R o Radiožurnál
ČRo Dvojka
Č R o D v o j k a / Č R o Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
Č R o Pardubice
B B C (96,7 Jihlava)
C o u n t r y v ý c h o d (103,6 Chotěboř; 96,3 H a v l í č k ů v B r o d )
E v r o p a 2 (105,5 V o t i c e )
F a j n radio (99,7 H a v l í č k ů v B r o d )
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
H i t r a d i o V y s o č i n a 94.3 F M (94,3 Jihlava)
K i s s Jižní Cechy (97,7 V o t i c e )
R a d i o B l a n i k (95,0 V o t i c e )
R a d i o B l a n i k V ý c h o d n i Čechy (93,9 Pardubice)
R a d i o I m p u l s (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
P r o g r a m y p ř i j í m a t e l n é dobře:
Č R o Hradec K r á l o v é
K i s s Hády
R á d i o Beat
R á d i o Contact L i b e r e c
R á d i o Černá H o r a
R á d i o Proglas

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Holubice 96,1 MHz
P r o g r a m y p ř i j í m a t e l n é v e l m i dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo D v o j k a
ČRo D v o j k a / Č R o Plus ( A M )
ČRo V l t a v a
ČRo B r n o
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo

D-dur ( D A B T e l e k o )
Dvojka ( D A B Teleko)
Jazz ( D A B T e l e k o )
Plus ( D A B T e l e k o )
R á d i o Junior ( D A B T e l e k o )
Radiožurnál ( D A B Teleko)
Wave ( D A B Teleko)

C o u n t r y M o r a v a (96,8 B r n o ; 94,4 V y š k o v )
Free rádio (107,0 B r n o )
Frekvence 1 (104,5 B r n o )
K i s s H á d y (88,3 B r n o ; 104,1 V y š k o v )
M a g i e B r n o (99,0 B r n o )
Rádio Beat (91,0 B r n o ; 91,1 V y š k o v )
R á d i o Č a s - F M (95,5 B r n o ; 95,8 V y š k o v )
R á d i o E v r o p a 2 - M o r a v a (105,5 B r n o )
Rádio
Rádio
Rádio
Rádio

I m p u l s (87,6 B r n o )
J i h (105,1 B r n o ; 88,9 H o d o n í n )
K r o k o d ý l (103,0 B r n o )
Petrov (103,4 B r n o )

R á d i o Proglas (107,5 B r n o )
R á d i o R (89,2 M o k r á - H o r á k o v )
Gama rádio ( D A B Teleko)
Rádio Proglas ( D A B T e l e k o )
SeeJay rádio ( D A B T e l e k o )
T i p rádio ( D A B T e l e k o )
Programy p ř i j í m a t e l n é dobře:
BBC
Rádio Dálnice
ROCK M A X

Stav ke dni 20.01.2014

469-34

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Hulíce 91,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country radio ( A M 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Radio Beat (101,6 Křivsoudov)
Radio Blaník (95,0 Votice)
Radio Blanik Východni Čechy (93,9 Pardubice)
Radio Impuls (107,9 Psáře; 106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Radio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Pardubice
ČRo Region-Střední Čechy
ČRo Sever
Fajn rádio

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Humpolec 95,8 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
ČRo Pardubice
BBC (96,7 Jihlava)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava; 98,4 Trutnov)
Hitradio Faktor (98,3 Pelhřimov)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)
Kiss Jižni Čechy (97,7 Votice)
Radio Beat (101,6 Křivsoudov)
Radio Blanik (95,0 Votice)
Radio Blanik Východni Čechy (93,9 Pardubice)
Radio Impuls (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava; 92,1 Trutnov)
Programy přijímatelné dobře:
Country východ
ČRo Hradec Králové
Rádio Černá Hora
Rádio Sázava

Stav ke dni 20.01.2014
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Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Humpolec-východ 91,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Region-Vysočina
ČRo Pardubice
BBC (96,7 Jihlava)
Country východ (103,6 Chotěboř; 96,3 Havlíčkův Brod)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Fajn radio (99,7 Havlíčkův Brod)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Cechy (97,7 Votice)
Radio Blanik (95,0 Votice)
Radio Blanik Východni Čechy (93,9 Pardubice)
Radio Impuls (106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
Kiss Hády
Rádio Beat
Rádio Černá Hora
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-37

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Hvězdonice 107,8 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRoRegion-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
ČRo Hradec Králové
Country rádio (AM 1062 kHz Praha)
City 93.7 F M (93,7 Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice; 88,2 Praha)
Expres rádio (90,3 Praha)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,5 Ústí nad Labem; 102,5 Praha; 106,2 Benešov)
Kiss Jižni Čechy (97,7 Votice)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Impuls (106,0 Pardubice; 102,0 Ústí nad Labem; 92,1 Trutnov; 96,6 Praha)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Fajn rádio
Rádio Beat
Rádio Bonton

Stav ke dni 20.01.2014

469-38

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Jáchymov na Moravě 104,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Region-Vysočina
Country Morava (91,8 Třebíč)
Evropa 2 (106,7 Třebíč)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (95,8 Třebíč)
Kiss Hády (88,3 Brno; 92,4 Třebíč)
Rádio Beat (99,5 Třebíč)
Rádio Blaník Jižní Morava (98,6 Třebíč)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš; 105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno; 101,7 Třebíč)
Rádio Petrov (103,4 Brno; 104,8 Třebíč)
Rádio Proglas (107,5 Brno; 96,4 Třebíč)
Programy přijímatelné dobře:
Radio Blanik Východni Čechy

Stav ke dni 20.01.2014

469-39

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Jesenice-exit 107,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRoRegion-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
Č R o D - d u r ( D A B Teleko)
ČRo Dvojka ( D A B Teleko)
ČRo Jazz ( D A B Teleko)
ČRo Plus ( D A B Teleko)
ČRo Rádio Junior ( D A B Teleko)
ČRo Radiožurnál ( D A B Teleko)
ČRo Wave ( D A B Teleko)
B B C (101,1 Praha)
City 93.7 F M (93,7 Praha)
Classic F M (98,7 Praha)
Country rádio (89,5 Praha; A M 1062 kHz Praha)
Dance rádio (89,0 Praha)
Evropa 2 (88,2 Praha; 105,5 Votice)
Expres rádio (90,3 Praha)
Fajn rádio (97,2 Praha)
Frekvence 1 (102,5 Praha; 93,5 Ústi nad Labem)
Kiss98 F M (98,1 Praha)
Kiss Jižni Čechy (97,7 Votice)
Oldies rádio (103,7 Praha)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Beat (95,3 Praha)
Rádio Blanik (95,0 Votice; 87,8 Praha)
Rádio Bonton (99,7 Praha)
Rádio Color (90,7 Praha)
Rádio Contact Liberec (97,9 Liberec)
Rádio Impuls (96,6 Praha; 102,0 Ústí nad Labem)
Rádio Proglas (97,9 Liberec)
Rádio Spin (96,2 Praha)
RF1 (99,3 Praha)
RockZone (105,9 Praha)
Signál Rádio Praha (95,7 Praha)
Gama rádio ( D A B Teleko)
Rádio Proglas ( D A B Teleko)
SeeJay rádio ( D A B Teleko)
Tip rádio ( D A B Teleko)

469-40

Programy pfiiímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
ČRo Plzeň
Kiss Delta
Rádio Blaník Západní Čechy
Rádio Černá Hora
Rádio Sázava
Signál Rádio

Stav ke dni 20.01.2014

469-41

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Jiřice91,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Pardubice
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country východ (103,6 Chotěboř)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Faktor (98,3 Pelhřimov)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)
Kiss Jižni Cechy (97,7 Votice)
Radio Beat (101,6 K ř i vsoudov)
Radio Blanik (95,0 Votice)
Radio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Radio Impuls (100,3 Jihlava; 106,0 Pardubice)
Radio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo České Budějovice
ČRoRegion-Střední Čechy

Stav ke dni 20.01.2014

469-42

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Kařez-silo 9 7 , 1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRoRegion-Střední Čechy
ČRo Regina
City 93.7 F M (93,7 Praha)
Country rádio ( A M 1062 kHz Praha)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy; 102,7 Beroun; 102,5 Praha)
Hitradio F M Plus (100,2 Beroun; 105,8 Klatovy)
Kiss 98 F M (106,3 Beroun)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Beat( 107,7 Beroun)
Rádio Blanik Zapadni Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy; 96,6 Praha)
Programy přiiimatelné dobře:
Evropa 2
KissJižni Čechy
Rádio Blanik
Rádio Relax

Stav ke dni 20.01.2014

469-43

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Králův Dvůr 99,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRoRegion-Střední Čechy
Country rádio (98,3 Beroun; A M 1062 kHz Praha)
Fajn rádio (90,6 Beroun)
Frekvence 1 (102,7 Beroun; 102,5 Praha)
Hitradio F M Plus (100,2 Beroun)
Kiss 98 F M (106,3 Beroun)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Beat (107,7 Beroun)
Rádio Blanik Zapadni Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (101,5 Beroun; 96,6 Praha)
Rádio Relax (97,5 Beroun; 92,3 Kladno)
Programy přiiimatelné dobře:
City 93.7 F M
ClassicFM
ČRo Regina
Evropa 2
Kiss Jižní Čechy
Rádio Blaník

Stav ke dni 20.01.2014

469-44

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Křepice 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo

D-dur ( D A B Teleko)
Dvojka ( D A B Teleko)
Jazz ( D A B Teleko)
Plus ( D A B Teleko)
Rádio Junior ( D A B Teleko)
Radiožurnál ( D A B Teleko)
Wave ( D A B Teleko)

B B C (101,3 Brno)
Evropa 2 (106,7 Znojmo)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno; 90,9 Znojmo)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Beat (91,0 Brno; 93,8 Znojmo)
Rádio Blanik Jižni Morava (104,2 Znojmo)
Rádio Čas-FM (91,7 Hustopeče u Brna; 100,6 Znojmo)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (88,9 Hodonín; 105,1 Brno)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Gama rádio ( D A B Teleko)
Rádio Proglas ( D A B Teleko)
SeeJay rádio ( D A B Teleko)
Tip rádio ( D A B Teleko)
Programy přijímatelné dobře:
Country Morava
Free rádio
Rádio Color

Stav ke dni 20.01.2014

469-45

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Lhotka 9 7 , 1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Region-Vysočina
Country Morava (91,8 Třebíč)
Evropa 2 (92,9 Velké Meziřičí)
Frekvence I (104,5 Brno; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (95,8 Třebíč; 94,3 Jihlava; 91,2 Velké Meziříčí)
Kiss Hády (88,7 Velké Meziříčí; 88,3 Brno; 92,4 Třebíč)
Rádio Beat (99,1 Velké Meziříčí; 99,5 Třebíč)
Rádio Blaník Jižní Morava (98,6 Třebíč)
Rádio Čas-FM (92,2 Velké Meziřičí)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava)
Rádio Krokodýl (89,1 Velké Meziříčí; 102,3 Třebíč; 103,0 Brno; 101,7 Třebíč)
Rádio Petrov (103,4 Brno; 104,8 Třebíč)
Rádio Proglas (100,6 Velké Meziříčí; 96,4 Třebíč; 107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
Radio Jih

Stav ke dni 20.01.2014

469-46

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Měřín 94,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno

Evropa 2 (92,9 Velké Meziřiči)
Frekvence I (104,5 Brno; 93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)'
Kiss Hády (88,7 Velké Meziříčí; 88,3 Brno; 107,7 Jihlava)
Rádio Beat (99,1 Velké Meziříčí)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Čas-FM (92,2 Velké Meziříčí)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava; 106,0 Pardubice)
Rádio Krokodýl (89,1 Velké Meziříčí; 96,0 Žďár nad Sázavou)
Rádio Proglas (100,6 Velké Meziříčí; 104,0 Žďár nad Sázavou)
Programy přijímatelné dobře:
BBC

Stav ke dni 20.01.2014

469-47

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Mirošovice 98,3 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRoRegion-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
City 93.7 F M (93,7 Praha)
ClassicFM (98,7 Praha)
Country rádio (101,8 Benešov; 89,5 Praha; A M 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice; 88,2 Praha)
Expres rádio (90,3 Praha)
Fajn rádio (97,2 Praha)
Frekvence 1 (106,2 Benešov; 102,5 Praha; 93,5 Ústí nad Labem; 97,4 Pardubice)
Kiss Jižni Čechy (97,7 Votice)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Beat (96,9 Benešov; 95,3 Praha)
Rádio Blaník (95,0 Votice; 87,8 Praha)
Rádio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Rádio Bonton (91,7 Benešov; 99,7 Praha)
Rádio Impuls (96,6 Praha; 106,0 Pardubice; 102,0 Ústí nad Labem)
Rádio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Kiss 98 F M
Rádio Spin
RFI
Signál Rádio Praha

Stav ke dni 20.01.2014

469-48

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Mýto 92,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRoRegion-Střední Čechy
Country rádio ( A M 1062 kHz Praha)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy)
H i t r a d i o F M Plus (88,0 Rokycany; 106,1 Plzeň; 105,8 Klatovy)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy)
Programy přijímatelné dobře:
Evropa 2
Kiss Jižní Čechy
Rádio Beat
Rádio Blaník
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-49

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Nový Jičín 92,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Ostrava
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo
ČRo

D-dur ( D A B Teleko)
Dvojka ( D A B Teleko)
Jazz ( D A B Teleko)
Plus ( D A B Teleko)
Rádio Junior ( D A B Teleko)
Radiožurnál ( D A B Teleko)
Wave ( D A B Teleko)

Frekvence 1 (94,1 Valašské Meziříčí; 91,0 Ostrava)
Helax (93,7 Ostrava)
Hitradio Orion (103,9 Valašské Meziříčí)
Hitradio Orion Morava (95,9 Nový Jičín)
Kiss Morava (101,1 Frýdek-Místek)
Rádio Blaník Valašsko (102,8 Nový Jičín)
Rádio Čas-FM (105,9 Frenštát pod Radhoštěm; 92,8 Ostrava)
Rádio Impuls (100,5 Valašské Meziříčí; 89,0 Ostrava)
Gama rádio ( D A B Teleko)
Rádio Proglas ( D A B Teleko)
SeeJay rádio ( D A B Teleko)
Tip rádio ( D A B Teleko)
Programy přijímatelné dobře:
Country Morava Sever
ČRo Olomouc
Rádio Evropa 2 - M o r a v a
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-50

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Nýřany 100,5 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo Plzeň ( D A B RTlcz)
ČRo Radiožurnál ( D A B RTlcz)
B B C (98,6 Plzeň)
Country rádio (102,1 Plzeň)
Fajn rádio (97,1 Plzeň)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy; 89,6 Plzeň)
H i t r a d i o F M Plus (105,8 Klatovy; 106,1 Plzeň)
Kiss Proton (90,0 Plzeň; 92,9 Klatovy; 98,2 Plzeň)
Rádio Blanik Zapadni Čechy (104,7 Plzeň; 96,3 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy)
Rádio Samson (103,0 Plzeň)
Rock Rádio Šumava (95,2 Klatovy; 91,8 Plzeň)
Gama rádio ( D A B RTlcz)
Rádio 1 ( D A B RTlcz)
Rádio Proglas ( D A B RTlcz)
SeeJay rádio ( D A B RTlcz)
Programy přiiimatelné dobře:
Hitradi o Dragon
Rádio Beat
Rádio Dálnice
Rádio Egrensis

Stav ke dni 20.01.2014

469-51

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Ostředek 88,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRoRegion-Střední Čechy
ČRo Hradec Králové
Country radio ( A M 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (93,5 Ústí nad Labem; 98,4 Trutnov; 102,5 Praha; 97,4 Pardubice; 106,2
Benešov)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Radio Blaník (95,0 Votice)
Radio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Radio Contact Liberec (101,4 Liberec)
Radio Impuls (92,1 Trutnov; 96,6 Praha; 106,0 Pardubice)
Radio Proglas (97,9 Liberec)
Radio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
City 93.7 F M
Country rádio
ČRo Regina
Expres rádio
Rádio I
Rádio Beat
Rádio Bonton
Rádio Černá Hora

Stav ke dni 20.01.2014

469-52

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Ostrovačice 94,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
Country Morava (96,8 Brno)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Magie Brno (99,0 Brno)
Rádio Beat (91,4 Rosice)
Rádio Čas-FM (92,2 Rosice)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
BBC
Free rádio
Rádio Beat
Rádio Jih

Stav ke dni 20.01.2014

469-53

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Přimda 91,9 MHz
P r o g r a m y p ř i j í m a t e l n é v e l m i dobře:
Č R o Radiožurnál
ČRo Dvojka
Č R o D v o j k a / Č R o Plus ( A M )
ČRo Vltava
Č R o Plzeň
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 K l a t o v y )
H i t r a d i o D r a g o n (102,8 M a r i á n s k é Lázně; 98,3 T a c h o v )
H i t r a d i o F M Plus (105,8 K l a t o v y )
R á d i o Beat (96,2 T a c h o v )
R á d i o Egrensis (92,5 M a r i á n s k é L á z n ě ; 100,0 T a c h o v )
R á d i o I m p u l s (91,4 Plzeň)
Rádio I m p u l s (94,0 K l a t o v y )
Rádio Samson (105,6 T a c h o v )
P r o g r a m y p ř i j í m a t e l n é dobře:
K i s s Proton
R á d i o B l a n í k Západní Čechy
Rádio Evropa 2 - Západ
Rock R á d i o Šumava

Stav ke dni 20.01.2014

469-54

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Průhonice 104,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRoRegion-Střední Čechy
ČRo Regina
ČRo Sever
B B C (101,1 Praha)
City 93.7 F M (93,7 Praha)
ClassicFM (98,7 Praha)
Country rádio (89,5 Praha; 1062 kHz Praha)
Dance rádio (89,0 Praha; 102,9 Praha)
Evropa 2 (88,2 Praha; 105,5 Votice)
Expres rádio (90,3 Praha)
Fajn rádio (97,2 Praha)
Frekvence 1 (102,5 Praha; 93,5 Ústí nad Labem; 98,4 Trutnov)
Kiss 98 F M (98,1 Praha)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Oldies rádio (103,7 Praha)
Rádio 1 (91,9 Praha)
Rádio Beat (95,3 Praha)
Rádio Blaník (95,0 Votice; 87,8 Praha)
Rádio Bonton (99,7 Praha)
Rádio Color (90,7 Praha)
Rádio Contact Liberec (101,4 Liberec)
Rádio Impuls (96,6 Praha; 102,0 Ústí nad Labem; 92,1 Trutnov)
Rádio Proglas (97,9 Liberec)
Rádio Spin (96,2 Praha)
RF1 (99,3 Praha)
RockZone (105,9 Praha)
Signál Rádio Praha (95,7 Praha)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
Kiss Delta
Rádio Blaník Západní Čechy
Rádio Černá Hora
Rádio Dálnice
Signál Rádio

Stav ke dni 20.01.2014

469-55

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Psáře-exit 92,3 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRoRegion-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country radio ( A M 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (97,4 Pardubice; 93,4 Jihlava)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)
Kiss Jižní Čechy (97,7 Votice)
Radio Beat (101,6 Křivsoudov)
Radio Blaník (95,0 Votice)
Radio Blanik Východni Čechy (93,9 Pardubice)
Radio Impuls (90,1 Psáře; 106,0 Pardubice; 100,3 Jihlava)
Radio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Hradec Králové
ČRo Pardubice
ČRoRegion-Střední Čechy
Rádio Contact Liberec
Rádio Proglas

Stav ke dni 20.01.2014

469-56

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Rokycany 105,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRoRegion-Střední Čechy
BBC (98,6 Plzeň)
Country rádio (92,7 Rokycany; A M 1062 kHz Praha)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy; 89,6 Plzeň)
H i t r a d i o F M Plus (88,0 Rokycany; 106,1 Plzeň; 105,8 Klatovy)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Rádio Beat (94,4 Rokycany)
Rádio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Rádio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Rádio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy)
Rock Rádio Šumava (95,2 Klatovy)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Plzeň ( D A B RTlcz)
ČRo Radiožurnál ( D A B RTlcz)
Evropa 2
Hitradio Dragon
Rádio Blaník
Gama rádio ( D A B RTlcz)
Rádio 1 ( D A B R T l c z )
Rádio Proglas ( D A B RTlcz)
SeeJay rádio ( D A B R T l c z )

Stav ke dni 20.01.2014

469-57

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Rousínov 91,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
Country Morava (94,4 Vyškov)
Frekvence 1 (104,5 Brno)
Kiss Hády (88,3 Brno; 104,1 Vyškov)
Rádio Beat (91,1 Vyškov)
Rádio Evropa 2 - Morava (105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno)
Rádio Jih (88,9 Hodonín)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přijímatelné dobře:
Free rádio
Rádio Čas-FM
Rádio Haná
Rádio R
Rádio Rubi
ROCK M A X

Stav ke dni 20.01.2014

469-58

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Speřice 98,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Pardubice
ČRo Region-Vysočina
BBC (96,7 Jihlava)
Country východ (103,6 Chotěboř)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Faktor (98,3 Pelhřimov)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava)
Kiss Jižni Cechy (97,7 Votice)
Radio Beat (101,6 K ř i vsoudov)
Radio Blanik (95,0 Votice)
Radio Blaník Východní Čechy (93,9 Pardubice)
Radio Impuls (100,3 Jihlava; 106,0 Pardubice)
Radio Sázava (89,3 Benešov)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo České Budějovice
ČRoRegion-Střední Čechy

Stav ke dni 20.01.2014

469-59

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Strakonice 87,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM)
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRo České Budějovice
Country rádio (94,6 Strakonice)
Evropa 2 (95,3 Strakonice; 105,5 Votice)
Frekvence 1 (94,1 České Budějovice)
Hitradio Faktor (90,1 Strakonice; 93,6 Písek; 104,3 České Budějovice)
Kiss Jižní Čechy (102,0 Strakonice; 97,7 Votice)
Rádio Beat (107,7 Strakonice)
Rádio Blaník (95,0 Votice)
Rádio Blanik Jižní Čechy (104,8 Strakonice)
Rádio Bonton (100,4 Strakonice)
Rádio Impuls (98,4 Kašperské Hory; 102,9 České Budějovice)
Rádio Proglas (89,5 Písek)
Rock Rádio Prácheň (89,0 Písek)
Rock Rádio Šumava (91,8 Kašperské Hory)
Programy přijímatelné dobře:
Hitradio F M Plus
Radio Beat

Stav ke dni 20.01.2014

469-60

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Velká Bíteš-město 101,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava)
Kiss Hády (88,3 Brno)
Rádio Evropa 2 - Morava (99,7 Velká Bíteš; 105,5 Brno)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 100,3 Jihlava)
Rádio Krokodýl (103,0 Brno)
Rádio Petrov (103,4 Brno)
Rádio Proglas (107,5 Brno)
Programy přiiimatelné dobře:
Country Morava
ČRo Olomouc
ČRo Region-Vysočina
Hitradio Vysočina 94.3 F M
Rádio Blanik Jižni Morava
Rádio Blanik Východni Čechy
Rádio Jih

Stav ke dni 20.01.2014

469-61

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Velké Meziříčí 105,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Region-Vysočina
Evropa 2 (92,9 Velké Meziříčí)
Frekvence 1 (104,5 Brno; 93,4 Jihlava; 97,4 Pardubice)
Hitradio Vysočina 94.3 F M (94,3 Jihlava; 91,2 Velké Meziřiči; 95,8 Třebíč)
Kiss Hádv C88 7 Velké Meziříčí- 88 3 Brno)
Rádio Beat (99,1 Velké Meziříčí) '
Rádio Blanik Vvchodni Čechv (93 9 Pardubice)
Rádio Čas-FM (92,2 Velké Meziříčí)
Rádio ImDuls (87 6 Brno' 100 3 Jihlava 106 0 Pardubice)
Rádio Krokodýl (89 1 Velké Meziříčí" 103 0 Brno)
Rádio Proglas (100 6 Velké Meziříčí)'
'
-

Programy přijímatelné dobře:
BBC
Country Morava
Rádio Blanik Jižni Morava
Rádio Evropa 2 - Morava
Rádio Petrov

Stav ke dni 20.01.2014

469-62

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Vyškov 91,9 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Brno
ČRo Olomouc
Country Morava (94,4 Vyškov)
Frekvence I (104,5 Brno; 105,0 Zlín)
Kiss Hády (104,1 Vyškov; 88,3 Brno)
Rádio Beat (91,1 Vyškov)
Rádio Čas-FM (95,8 Vyškov)
Rádio Haná (97,8 Vyškov; 101,1 Vyškov; 92,3 Olomouc)
Rádio Impuls (87,6 Brno; 102,3 Zlín)
Rádio Krokodýl (102,6 Vyškov)
Rádio Petrov (98,4 Vyškov)
Rádio Proglas (90,6 Bystřice pod Hostýnem)
Rádio Rubi (96,4 Vyškov; 97,1 Olomouc)
ROCK M A X (89,6 Zlín)
Programy přijímatelné dobře:
ČRo Ostrava
BBC

Stav ke dni 20.01.2014

469-63

Přehled rozhlasových programů pnjímatelných na území pokrytém
z vysilače Žebrák 98,5 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Dvojka/ČRo Plus ( A M )
ČRo Vltava
ČRo Plzeň
ČRoRegion-Střední Čechy
Country radio ( A M 1062 kHz Praha)
Evropa 2 (105,5 Votice)
Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 102,7 Beroun)
Hitradio F M Plus (100,2 Beroun; 87,6 Příbram)
Kiss 98 F M (106,3 Beroun)
Kiss Jižni Čechy (97,7 Votice)
Kiss Proton (90,0 Plzeň)
Radio Beat (107,7 Beroun)
Radio Blanik (95,0 Votice)
Radio Blaník Západní Čechy (104,7 Plzeň)
Radio Evropa 2 - Západ (101,3 Plzeň)
Radio Impuls (91,4 Plzeň; 101,5 Beroun)
Radio Proglas (96,0 Příbram)
Radio Relax (97,5 Beroun)
Programy přijímatelné dobře:
Fajn radio
ČRo Regina

Stav ke dni 20.01.2014

469-64

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Veselí nad M o r a v o u 103,6 M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Radiospol s.r.o. / Radio Čas
Počet žadatelů
1 ( + 1 žádost o d m í t n u t a )
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
16. 12. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova t\t\j6,120 o o Praha 2
T e l . : 420 274 813 830 / Fax; + tpo 27^ S i o í
4

www.rrtv.cz

Radiospo!
s.r.o.
Stavební 992/1
70800 Ostrava
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 8 0 6 / z a b
Č.j.: R R T V / 7 3 / 2 0 1 5 - S T R
Z a s e d á n í R a d y č. 23 - 2014 / poř.č.: 6

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 16. prosince 2014 toto

rozhodnuti:

Rada u d ě l u j e společnosti Radiospol, s.r.o., IČ: 27666395, sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00
Ostrava, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 100 W pro
program Rádio Čas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 1 0 0 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:
"
"
'
"-"

Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 1 0 0 W
souřadnice WGS 84: 17 24 14 / 48 57 59

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s regionálním zpravodajstvím.
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O d ů v o d n ě n í :

Rada na svém 15. zasedání 2014 (bod 64.) vyhlásila licenční řízení se souborem technických parametrů
Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 1 0 0 W, souřadnice WGS 84: 17 24 14 / 48 57 59 se lhůtou pro doručení
žádostí do 19. září 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení:
Radiospol, s.r.o. / program Rádio Čas
Rádio Pálavá, s.r.o. / program Rádio Jih Cimbálka
Žádost společnosti Rádio Pálavá, s.r.o. byla na základě rozhodnutí ze dne 19. listopadu 2014 odmítnuta,
neboť žadatel ve stanovené lhůtě nedoplnil údaje dle § 14 a §17 zákona č. 231/2001 Sb. a neuhradil
správní poplatek.
Účastník řízení, o jehož žádosti Rada ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatil
správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka Radiospol, s.r.o.
na 2. prosince 2014. Účastník řízení se však z veřejného slyšení omluvil.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a údajů o
účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve
znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto pravidel zajišťuje
objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. Umožňuje
dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu. Postup
podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady
v licenčním řízení.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
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c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádosti účastníka řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);

-

způsob financování vysílání (0-1 b).

b) další dílčí kritéria

2)

-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);

-

zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1 b);

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).

b) další dílčí kritéria
-
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smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

3)

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání
smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti

-

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)

b) další dílčí kritéria

4)

5)

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v
oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

6)

-

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-
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mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).

lokalizace programu

-

-

7)

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím
vysíláním (0-1 b).

hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);

-

podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastn í autorské pořady a jejich obsah (0-2b);

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

další dílčí kritéria
-

8)

-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)
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Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních

podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp.
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.

obdobné

informace

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.

5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro
cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v žádosti účastníka.
Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí
základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem žádosti o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy
hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu
(záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§17
odst. 1 zákona) v žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním
udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání
Rady hlasováním.
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Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotné žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádosti o
licenci a případně též doložení některých skutečností v žádosti obsažených, rozbory programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být licence k vysílání
udělena (podle stavu ke dni 19. září 2014, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o
licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem řízení
podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Čas prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů
Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 1 0 0 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do
10. října 2025, účastníku řízení uvedenému ve výroku tohoto rozhodnutí - Radiospol, s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Radiospol, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „hudební rozhlasové
stanice s regionálním zpravodajstvím" s názvem programu Rádio Čas.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sem bodů.
Co se týče kritéria organizační připravenosti, účastník řízení má s rozhlasovým vysíláním dlouholeté
zkušenosti. Do doby uplynutí doby platnosti licence k provozování analogového rozhlasového vysílání
osm let provozoval stanici Rádio Čas Dyje. V rámci organizačních struktur dalších společností
ovládaných RNDr. Radimem Pařízkem je jím a jeho týmem již 16 let realizováno vysílání moravského
Radia Čas, rockové stanice Rádio Čas Rock a také vysílání Radia Dálnice. Jednatel společnosti RNDr.
Radim Parízek za dobu svého působení v rozhlasové branži vybudoval a již 16 let provozuje Rádio Čas.
Žadatel též disponuje zkušeným týmem spolupracovníků. Jedná se například o výkonného ředitele ing.
Romana Jeřábka, dlouholetého blízkého spolupracovník RNDr. Radima Pařízka, jehož zkušenosti s
rozhlasovým vysíláním se datují od roku 1991. Dále se ve společnosti žadatele angažuje kupříkladu
obchodní ředitel PaedDr. Vladimír Vančura, který se managementu, reklamě a obchodu v rozhlasovém
prostředí věnuje od roku 1994. Další spolupracovníky pak žadatel uvádí v samotném projektu. Rádio Čas
má nro získávání místních informací woracován svstém reaionálních redakcí které maií sídla ve
městech Hodonín Brno Zlín Olomouc Valašské Meziříčí a Ostrava V redakcích nracuií iak vlastní
redaktoři tak sooiurjracuiící externí redaktoři Jeiich úkolem ie zalistovat nra Rádio Čas zaiímavé a
ověřené lokální informace z místa jejich působení. Pro získávání informací na území které pokrývá
kmitnřpt
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Rada dále shledala naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele
k zajištění vysílání. Financování rozhlasových aktivit celé skupiny je realizováno z vlastních zdrojů,
získaných ze zisku z předchozích let. Vzhledem k tomu, že Rádio Čas již na Slovácku vysílání
provozovalo a má tak k dispozici kompletní technologii pro výrobu, zpracování, odbavování i vysílání
programu, nevyžádá si zahájení vysílání žádné velké investice do technických zařízení. Součástí žádosti
účastníka řízení je obchodní plán, na jehož základě lze mít jeho tvrzení za doložená. Společnost
Radiospol, s.r.o. je součástí mediální skupiny Radia Čas. Jako licencovaná společnost je tzv. „chráněná"
a procesy nad rámec povinností licence spojené s rozhlasovým vysíláním zadává servisní organizaci,
kterou je společnost Rádio Čas, s.r.o. Dílčí kritéria finanční spolehlivosti žadatele a finanční spolehlivosti
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vlastníků žadatele byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známa žádná
skutečnost, která by mohla tyto závěry zpochybnit.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu doloženo a účastník
řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi
od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu
přidělen žadateli žádný bod.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručení s omezeným, přičemž
jediným společníkem je fyzická osoba, RNDr. Radim Parízek. Pokud tedy jde o dílčí kritérium znalosti
koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci, Rada shledala jeho naplnění a přidělila jeden bod,
neboť lze jednoznačně identifikovat osobu vykonávající rozhodující vliv ve společnosti žadatele. Pokud
jde o dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, i zde Rada rozhodla o přidělení
jednoho bodu, neboť případné změny se vždy promítnou v českém obchodním rejstříku. Rada tudíž
shledala kritérium transparentnosti vlastnických vztahů jako splněné.
Rada dále hodnotila přinos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávajíci
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto základním kritériu
přiděleno sedm bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria
byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za naplnění dílčího kritéria podílu mluveného
slova. Podíl mluveného slova bude v prime time, tedy v době od 6.00 do 18.00 hodin, dosahovat
minimálně podílu 6%. Takto navržený parametr však nedosahuje střední hodnoty tohoto parametru na
pokrytém území, který činí 10 %. Naopak po bodu Rada přidělila žadateli za naplnění dílčích kritérií
podílu autorsky vyrobených pořadů a podílu zpravodajství a servisních informací. Program Radia Čas je
kompletně připravován a realizován vlastním týmem a podíl autorských pořadů na vysílání programu
žadatele tedy činí 100 %. Zpravodajství bude zařazováno v prime time každou celou hodinu, v čase mezi
6.00 a 9.00 hodinou pak každou půlhodinu. Zpravodajství a servisní informace tak tvoří v ranním čase
mezi 6.00 a 9.00 hodinou přibližně 4 minuty v hodině, ve zbytku prime time pak minimálně 2 minuty.
Střední hodnotu těchto dvou uvedených parametrů však nebylo možné na již porytém území určit.
Pokud jde o lokalizaci programu, Rada přidělila žadateli bod za každé z dílčích kritérií, které se k němu
vztahují. Program Radia Čas je kompletně připravován a realizován vlastním týmem. Při přípravě a
realizaci programu Radia Čas hraje dle vyjádření žadatele lokalizace programu velký význam a je k ní
přihlíženo i při stanovování základních kritérií, které žadatel definoval na základě analýz vysílání
rozhlasových stanic působících v hodonínském regionu. Tato kritéria také tvoří základní programovou
strategii profilování programu Radia Čas. Orientaci na region pak odpovídá i hudební formát. Vzhledem k
relativně malému území, které pokrývá kmitočet Veselí nad Moravou, je orientace na tuto úzkou lokalitu
dle žadatele logickým krokem. Díky tomu, že Rádio Čas žije v regionu se svými posluchači, je schopno
získat informace nejen z daného města, ale i z konkrétní ulice a cíleně tyto informace přinášet ve svém
vysílání.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (pop, folk a folklor) shledala, že na tyto žánry se již
orientují alespoň 3 programy, které jsou zde velmi dobře zachytitelné. Stejně tak Rada dospěla k závěru,
že hudební formát žadatele není na pokrytém území neobvyklý a nesplňuje tedy požadavky Manuálu, což
Rada promítla do nulového bodového hodnocení kritéria hudebního formátu.
Ohledně cílové skupiny Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina recipientů ve věku 35 60 let není na pokrytém území plně sanována, a to zejména její horní hranice. Jeden bod žadatel získal
také za naplnění dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Program zohledňuje
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odlišnosti jednotlivých ročních období a především časové odlišnosti v průběhu jednotlivých týdnů a dnů.
Lidé mají odlišnou náplň dne v pracovní části týdne a jinou o víkendech. Odlišnosti ve zvycích a chování
lidí dané cílové skupiny ve dnech volna respektuje i program Radia Čas. Má proto modifikovánu klidnější
programovou strukturu pro sobotu a neděli.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením pěti bodů z maximálního možného počtu šesti bodů. Své místo v programu Radia Čas mají v
rámci původní tvorby různé rozhlasové pořady a magazíny, mimo jiné „Vinařský magazín" zaměřený na
podstatu a největší fenomén regionu jižní Moravy, dále pořad „Kluci holky z naší školky", v rámci kterého
děti popisují nejrůznější věci běžného života svým pohledem, pořad „Babinec" - magazín přinášející rady,
tipy a postřehy očima ženy nebo rubriku „Chalupáři", která přináší rady a postřehy pro kutily, zahrádkáře
a chalupáře. Takto zpracované kritérium vlastních autorských pořadů Rada ocenila dvěma body. Pokud
se jedná o naplnění dílčího kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizaci na region, zde Rada
žadateli přidělila jen jeden ze dvou možných bodů. Žadatel uvádí, že Rádio Čas se ve svém hudebním
formátu velmi intenzivně věnuje domácí hudební produkci a samotným zařazováním českých písniček do
vvsílání a svou otevřeností vůči českým autorům a interpretům ořisDÍvá iak k rozvoii tak k DroDaaaci
Důvodní české tvorbv Pomáhá mimo iiné i marketinaově oři vydávání nových alb zavedených hvězd i
nadějných talentů, kdy do vysílání zařazuje informace o' aktualitách tohoto charakteru. Zmiňuje také
Meaakoncert oro všechnv bezva lidi" který Dravidelně na rjodzim oořádá cobv oslavu narozenin Radia
Čas a kde dostávají prostor ke zviditelnění vedle známých českých a slovenských interpretů také mladí
tslsntovsní umělci 3 vycházející hvězdy Žadatel však žádnou konkrétní formu spolupráce k žádosti o
udělenií licence nepřiložil a Rada tak k plnému bodovému přídělu nemohla postoupit učinila
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S u r y Hodonín společnost M i k u ^
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin. Rada zde nedospěla k jednoznačnému konsenzu, zda bylo
toto kritérium splněno částečně či splněno nebylo. K dílčímu kritériu identifikace menšiny žadatel pouze
všeobecně uvedl, že si vědom skutečnosti, že na území Slovácka, potažmo regionu pokrytého signálem
kmitočtu Veselí nad Moravou, žijí příslušníci menšinového obyvatelstva, což Rada vyhodnotila jako
nedostatečné a bod nepřidělila. Kdílčímu kritériu způsobu podpory pak žadatel uvádí, že na přítomnost
menšinového obyvatelstva Rádio Čas reaguje v programových prvcích, které jsou svoji strukturou a
informační zaměřeností vhodné pro využití ke komunikaci s těmito menšinami. Samozřejmostí má být
aktuální zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a společenského života těchto obyvatel.
Dalším z nosných prvků vysílání má být zpravodajství, kde je také možné reagovat na aktuální témata ze
života menšinové populace. Jako menšinu žadatel nevnímáme pouze příslušníky jiných národností, ale
také naoř bezdomovce tělesně Dostižené SDOluobčanv a iinak sociálně izolované či wloučené lidi
Doložena pak byla spolupráce s Diecézní charitou Brno - Oblastní charita Hodonín. Ačkoliv je jistě
nodnora

všech
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hodnoceného kritéria a Rada přidělila žadateli jeden bod ze dvou možných.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o licenci
dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence společnosti
Radiospol, s.r.o. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence.
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení žádosti
o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou
zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými členy Rady
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a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádosti a
finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně a
průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady. Tím má
Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 16.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 7.1.2015, Licenční podmínky), Dokument (přehled, 21.11.2014,
Zachytitelnost programů - Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 1 0 0 W), Dokument (mapa,
7.1.2015, mapa - Veselí nad Moravou)
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Příloha č. 1

Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Radiospol, s.r.o.

Označení (název) programu:

Radio Čas

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební rozhlasová stanice s regionálním zpravodajstvím.

II. Další programové podmínky

-

Jednotlivé programové podmínky

-

primární cílová skupina 35 - 60 let

-

podíl mluveného slova - v době od 6.00 do 18.00 hodin minimálně 6%

-

podíl zpravodajských a servisních informací: V prime time každou celou hodinu, v čase
mezi 6.00 a 9.00 hodinou každou půlhodinu. Zpravodajství a servisní informace tvoří v
ranním čase mezi 6.00 a 9.00 hodinou cca 4 minuty v hodině, ve zbytku prime time pak
minimálně 2 minuty.
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-

hudební formát - žánry pop, folk a folklor

-

podíl autorsky vyrobených pořadů 100%

Z a c h y t i t e l n o s t r o z h l a s o v ý c h p r o g r a m ů v e Veselí n a d M o r a v o u 103,6 MHz

Programy přiiímatelné velmi dobře:
Rádio

Cílová skupina

E V R O P A 2, spol. s
r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o . / R a d i o Beat

hudební stanice
p. 35-55 let
s rockovou orientací

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO ČAS-

FM
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Programová
skladba vysílání

p. 12-30 let

p. 18-55 let

Hudební formát

Programové prvky

50 % novinky + hity od Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
1995-současnost
telefonování), Factory Bootleg Monopol
CHR+hotAC(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na cílovou
skupinu,
angloamerická
produkce, 1 0 %
domácí tvorby

Rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s
důrazem na dopravní
informace a sportovní
aktuality, interaktivní
pořady s posluchači
50.-60. léta + rock,
country & western

Místní info

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Podíl mluveného slova 10 %, 10 % české
tvorby, speciální hudební pořady,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava (podle aktuální situace),
očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství),
soutěže, programy Večer s osobností,
ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country
v Čechách a na Moravě, Rockové a
country balady, hudební výročí dne,
hitparády...
Posílený prvek country Povoleno odpojování - vysílací okruhy
a folk pro RÁDIO ČAS- Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
FM jižní Morava
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava
změna LP upřesnění hudebního formátu

Stručný zpravodajský
blok sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

Menšiny

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

vysílací okruh Rádio
Č a s - R o c k na
kmitočtu Třinec posíleno o klasický rock, folkrock,
Godula 89,5 MHz
s doplněním spřízněných žánrů
Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
4 0 % česká hudba,
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
střední proud, rock,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
dance, folk, country
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony)
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
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RadioPraha s.r.o. Hudební rádio se
/ Rádio Dechovka zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let.

50 let plus

LONDA, spol. s r. o. Celoplošné
zpravodajské a
/ RÁDIO IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s.
25-50

převažujícím
hudebním žánrem je
dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé
písně s přesahy do
country, folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z celkového celoplošné rádio
denního vysílacího času, autorské pořady
minimálně 3 % z celkového denního
vysílacího času, podíl servisních informací
např. z kultury, z kutilství, zahradničení
atd. - minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

skupina senioru a
duševně nemocných
Maximální zaměření
na českou hudební
produkci-65 %, rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova z celkového
denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Rádio Pálavá s . r. o. Regionální hudebné- p. 20-29, s. 16¬
zábavná stanice
50
/ R á d i o Jih
s důrazem na místní
zpravodajství

Radio Proglas, s . r.
o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

80. léta - současnost pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
h o t A C s regionálními
vybočeními (folk) 1 *
týdně moravská
dechová hudba

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
informace, počasí, informace pro turisty,
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova 12 %,
hudba 88 %

Důraz na lokální
informace

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
věkové skupiny, je kulturním,
informačním, náboženským, vzdělávacím
i zábavným médiem.

Denně zprávy
z pokrytých regionu

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 %
z hudební produkce
Klasická a duchovní
hudba 1 4 , 9 %
Populární a výplňová
hudba 4 2 , 9 %

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %
RADIO ZLIN spol.
s r . o . / R a d i o Zlín

Hudební rozhlasová
stanice rodinného
typu

p. 20-29 let

s. 20-35 let

Hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a
pestrostí hudebních
titulu

Hudba, zpravodajství a publicistika,

hudebné kontaktní pořady
hudba-zábava-informace
Zpravodajství: po-pá 6.00-17.00, důraz na
regionální zprav. - důraz na dopravu

73-14

Důraz na regionální
informace - kulturní
regionální s e r v i s pozvánky na akce v
regionu

Duchovní pořady

AZ Media a. s . /

ROCK MAX

Hudebně
p. 30-45 let s. 45
zpravodajská a
55 let, s. 20-30
kontaktní rozhlasová let
stanice

Rocková hudba v celé
š í ř i - o d r. 1967-až
po současnost, česká
produkce 10 %

Speciální tématické pořady - hudebně
soutěžní a publicistické; Zpravodajství
vždy včelou hodinu 6.00-18.00, info
z hudby a show-businessu, kulturně
společ. akce

Regionální
zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

dynamický program plný trendových
pořadu, např. ráno s Bořkem a Alenou,
dopravní zpravodajství, žhavé tipy,
vánoční strom, upíří rej, s Kissem na
cestách

Aktuální informace o
společenském a
kulturním dění

Soutěže, hraní na přání, bloky Dobré
ráno, Music Expres, Fanclub, Melody
time, noční hity. Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí, zajímavosti o
slavných, hitparády, hudební víkendy

Pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem, tipy
na dovolenou,
zajímavosti, program
Váš názor,

Programy přiiímatelné dobře
RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / K I S S HÁDY

hudební regionální
stanice středního
proudu

16-29 lets
nejnovější hity
přesahem 39 let doplněné o klasické
hity 90. let, 15 %
mluvené slovo

Hudebné informační p. 25-45 let
stanice kulturního
r. o . / K i s s Publikum zaměření
RADIO UNITED
BROADCASTINGS,

NONSTOP s . r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
regionální
rozhlasová stanice

P S KŘIDLA, s . r. o. / hudební regionální
stanice
Rádio P E T R O V
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Hudba 60. léta současnost, důraz na
českou tvorbu

15^15 let,
primárně 20-29
let

Pop, rock, současná
Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
taneční hudba, širší
politika, ekonomika, sport
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

Informační servis pro
jihomoravský region

cílová skupina
30-39

retro formát (1975¬
Aktuální informace, pravidelné
1985), 30 % folk a
zpravodajství, počasí, publicistika, strip
country, 7 , 5 - 1 0 %
talkshow,
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací
ve všední dny, 3-5 o
víkendu, 30 % české a
slovenské hudby,
brněnská hudební
scéna

80 % zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu, odpojování
zpravodajského
pořadu Zpravodajství
ze Žďárská

hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle
věku

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-3 176/2014-613 ze dne 2 1 . 1. 2014.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače VESELÍ NAD MORAVOU 103,6 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (28 005 obyvatel)
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Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Z n o j m o 95,6, M H z / 100 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / COUNTRY RADIO
Počet žadatelů
1 ( + 1 žádost o d m í t n u t a )
Další žadatelé a jejich programy

Datum udělení licence
16. 12. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova Í|ÍI/6,120 o o Praha 2
T e l . : [420 27^ 813 830 / Fax; + i|2o 27^ Bio 885
+

www.rrtv.cz

RADIO UNITED BROADCASTING
o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika

s. r.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává dne 16. prosince 2014 toto

ROZHODNUTÍ

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti RADIO UNITED BROAD
CASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 29131901,
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím pozemních
vysílačů na 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Znojmo na dobu 8 let, nejdéle
však do 1 0 . 1 0 . 2 0 2 5 .
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 95,6 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Znojmo (souřadnice WGS 84: 16 06 01 / 4 8 53 13)
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:

Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na
území pokrytém vysíláním na kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště
Znojmo a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu
100 W z vysílacího stanoviště Znojmo.

282-1

Odůvodnění:
Dne 27. května 2014 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Sokolov (souřadnice WGS 84:
16 06 01 / 48 53 13). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 20. června 2014.
Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena jedna žádost tohoto žadatele:
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / COUNTRY RADIO
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídil
předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo dne
19. listopadu 2014 a jehož se žadatel zúčastnil.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejích pozdějších doplnění a údajů o účastníku
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako
kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkou mate In ost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což
však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem)
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených
kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
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Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a)

ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,

b)

transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c)

přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,

e)

přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,

g)

přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu,
v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem
respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést
vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné
závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a)

b)

2)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)

-

způsob financování vysílání (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání

-

stadium existence žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost
s terestrickým vysíláním (0-1 b.)

b)
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-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)

-

zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)

-

organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)

další dílčí kritéria
-

smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

-

organizační struktura žadatele

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

3)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení
v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti

b)

další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání),
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela.
4)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal

5)

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru

-

plnění licenčních podmínek

-

přínos rozvoji původní tvorby

-

přínos rozvoji kultury menšin

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)

b)

6)

další dílčí kritéria
-

právní forma žadatele

-

stabilita vlastnických vztahů žadatele

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

mluvené slovo
-

podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)

-

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)

-

orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním
(0-1 b.)

-

-
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hudební formát
-

počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)

-

podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)

cílová skupina
-

rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)

7)

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)

-

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

8)

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

b)

základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2 b.)

-

způsob podpory (0-2 b.)

další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytíteInost (jako možnost příjmu vysílaného
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp.
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

2)

Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území.

3)

Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body.
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5)

Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na daném
území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení je
saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší věkové rozpětí.
Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit označování
cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský program pro děti
a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v podané žádosti. Provedla samostatné
zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích kritérií,
jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých žádostí
o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů za každé základní dílčí kritérium ve výše
uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých
záznamech o vyhodnocení žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
(tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení podané žádosti o licenci ve vztahu
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých
členů Rady. Syntézou těchto objektivizováných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.,
představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb.) v podané žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení licence,
uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na neveřejném
zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol
o veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jimiž byla podaná žádost o licenci doplněna či
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena
(podle stavu ke dni 20. 6. 2014, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné
pro její rozhodnutí.

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu podané žádosti
o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY
RADIO prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 95,6 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště Znojmo na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí (nejdéle však do 10.10. 2025) společnosti
RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s. r. o.
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Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
nejdéle však do 10. 10. 2025, protože podle článku II. bod 6. zákona č. 196/2009 Sb. je Rada oprávněna
vydat licenci k rozhlasovému vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů analogově tak, aby její platnost,
a to i včetně prodloužení podle ustanovení § 12 zákona č. 231/2001 Sb., skončila nejpozději 10. října 2025.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou
udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila:
Účastník řízení RÁDIO UNITED BROADCASTING s. r. o. požádal o udělení licence k provozování hudební
stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry s názvem COUNTRY RÁDIO.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele
s vysíláním, neboť účastník řízení je právním nástupcem společností s více jak dvacetiletou zkušeností
s provozováním rozhlasového vysílání. Žadatel získal bod i za základní dílčí kritérium zkušenosti statutárních
orgánů provozovatele, neboť jednatel Mgr. Vladimír Faifr pracuje v mediální oblasti minimálně od roku 2011
a jednatel Luboš Jetmar od roku 1994. Rovněž v základním dílčím kritériu zkušenosti vedoucích zaměstnanců
žadatele byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem, jelikož generální společnosti Martin Hroch pracuje
v oblasti rozhlasového vysílání od roku 1992 a odpovídající zkušenosti mají i další vedoucí zaměstnanci,
jejichž podrobné životopisy jsou uvedeny v projektu.
Pokud jde o organizační řešení získávání místních informací, má uchazeč letité zkušenosti se spoluprací
s místními institucemi k zajištění regionálního - městského informačního servisu posluchačům, a protože
předjednanou spolupráci s místními institucemi doložil řadou potvrzení, nezbylo Radě než udělit uchazeči
bod i za toto základní dílčí kritérium. Ve svém souhrnu je tedy z organizačního hlediska připraven k zajištění
vysílání, jakož i k jeho včasnému zahájení v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci také konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím nového
souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu projektového technického
řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven k včasnému
zahájení vysílání.
Vzhledem k tomu, že žadatel dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který
mu umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj, hodlá účastník řízení hradit náklady potřebné
k realizaci projektu z vlastních zdrojů. Finanční spolehlivost žadatele a jeho společníka GES MEDIA ASSET,
a. s. byla dostatečně doložena příslušnými doklady včetně bankovních referencí, a proto Rada ohodnotila
jedním bodem každé ze tří základních dílčích kritérií vztahujících se k finanční připravenosti.
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů, má společnost žadatele právní formu společnosti s ručením
omezeným, jejímž společníky jsou společnosti RÁDIO UNITED GROUP a. s. (s obchodním podílem 90 %)
a GES MEDIA ASSET, a. s. (s obchodním podílem 10 % ) . Jediným akcionářem společnosti RÁDIO UNITED
GROUP a. s. je společnost GES MEDIA ASSET, a. s. Jediným akcionářem společnosti GES MEDIA ASSET,
a. s. je společnost GES ASSET HOLDING, a. s. Jediným společníkem společnosti GES ASSET HOLDING,
a. s. je společnost GES GROUP HOLDING B. V., jejímž společníky jsou podle informací sdělených
žadatelem Ing. Ivan Zach, Ing. Radka Zachová a Ing. Petra Marschallová. Základní dílčí kritérium znalosti
koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné.
Ačkoliv společníky žadatele jsou dvě společnosti s ručením omezeným, bylo v řízení zjištěno, které fyzické
osoby mají zásadní kontrolu nad společností žadatele. Pokud se však jedná o základní dílčí kritérium
transparentnosti převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nemohla Rada bod přidělit, neboť ke
změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Taková změna by se přitom
nemusela nijak projevit např. v českém obchodním rejstříku. Zákonné kritérium transparentnosti vlastnických
vztahů tak lze hodnotit jen jako částečně splněné.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.
Pokud jde o kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada tomuto žadateli udělit bod, neboť
navrhovaný parametr minimálně 7 až 12 % (optimálně 8 %) nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém
území. Za naplněné však Rada považuje kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů, neboť všechny
pořady mají být vyrobeny autorsky, a podílu zpravodajství a servisních informací, když účastník řízení
hodlá vysílat zpravodajství v pracovní dny mezi 5.00 a 9.00 hod. každou půlhodinu a od 9.00 do 18.00 hod.
každou hodinu s výjimkou 11.00 a 14.00 hod., kdy mají být vysílány rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, doplněné ještě ve 20.00 hod.). Ke všem zpravodajským blokům dle projektu náleží servisní rubriky
s informacemi o počasí, do 70 % bloků bude uchazeč přidávat též informace o dopravě a sportovní rubriku,
dále pak servisní informace podle aktuální potřeby (sněhové zpravodajství, počasí v turistických letoviscích,
tipy na lyžování, sjízdnost silnic na horách, pylové zpravodajství apod.).
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve všech třech subkritériích. Program žadatele
není přebíraný, ale nově vyráběný. V rámci své orientace na region hodlá účastník řízení rozšířit zpravodajský
servis o události ze Znojemska, pořádat soutěže o vstupenky na nejrůznější akce konané na Znojemsku
a do svého vysílání zařazovat rozhovory se zástupci trampských osad v regionu (názvy konkrétních
trampských osad jsou uvedeny v projektu) a zařazovat hudební díla lokálních interpretů. Na užší lokalitu se
uchazeč bude zaměřovat formou spolupráce s místními kulturními institucemi, pořadateli festivalů v tomto
regionu (včetně zařazování informací o jihomoravském kole Porty) a podobně. Detailní informace o orientaci
žadatele na region a užší lokalitu jsou uvedeny v projektu.
Pokud jde o hudební formát, na pokrytém území jsou vysílány méně než tři programy obdobného formátu.
Hudební formát COUNTRY RADIA sestává především z country, folku, trampské písně, bluegrassové
hudby a gospelu doplněné největšími českými popovými hity 60. let. V tomto formátu zásadně převažuje
česká tvorba, jejíž podíl bude tvořit minimálně 60 %.
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Přímo na žánry nabízené žadatelem se na Znojemsku nezaměřuje žádná z rozhlasových stanic, v dotyčném
regionu tyto žánry vysílá Rádio PETROV a Rádio Blaník Jižní Morava a zčásti také stanice RÁDIO ČAS-FM
(country) a RÁDIO IMPULS (folk). Vzhledem k tomu, že žánrová nabídka žadatele je na pokrytém území
relativně obvyklá a splňuje tedy parametry manuálu jen částečně, bylo možné účastníku řízení přidělit po
jednom bodu ze dvou možných v obou základních dílčích kritériích hudebního formátu.
Z hlediska cílové skupiny Rada přidělila po jednom bodu za obě kritéria, protože navržená cílová skupina
39-79 let (s přesahem 25-89 let) je značně široká a zahrnuje i nedostatečně saturovanou věkovou skupinu
posluchačů nad 55 let. Programová nabídka žadatele je prodanou skupinu obvyklá, jednotlivé programové
prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu, bod byl tedy přidělen i za kritérium programových prvků
ve vazbě na cílovou skupinu.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl řadu (celkem 15) autorských pořadů hudebního i nehudebního charakteru
(například Knižní hitparáda, Pozdní sběr, Sklípek Yvonně Přenosilové, Ozvěny osadních ohňů, Country
Time, FolkMenu, Bluegrassová kolekce a Fígle ptáčka Franty Špačka), což je pro maximální hodnocení
v tomto základním dílčím kritériu více než dostačující. Začínající umělce hodlá žadatel podporovat formou
kulturních pozvánek, ve zpravodajství, ve speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry
a formou rozhovorů s interprety, v projektu jsou uvedeny podrobnosti o hitparádě Folkové stupně, soutěži
Talent Country Radia a Hudebním kurýru. Účastník řízení rovněž doložil spolupráci se místní skupinou
Lucrezia Borgia, celkově tedy bylo možné základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace
na region považovat za splněné se ziskem dvou bodů. Maximum dvou bodů získal uchazeč rovněž v případě
základního dílčího kritéria podpory kulturních akcí a jejího způsobu; tato podpora se má uskutečňovat
různými formami jednak v rámci vysílání (v pravidelném zpravodajském servisu, ve speciálních pravidelných
kulturních pozvánkách, v pořadu Kaleidoskop a také prostřednictvím živých moderátorských vstupů), jednak
jinými způsoby (informace na internetových stránkách apod.). Žadatel ve svém projektu kromě podrobností
o způsobech podpory zmínil i konkrétní kulturní akce či jejich pořadatele a své záměry v oblasti podpory
kulturních akcí na Znojemsku doložil potvrzením o spolupráci se Znojemskou besedou.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí kritérium
identifikace menšiny lze žadateli udělit pouze jeden bod ze dvou možných, protože v projektu nejsou
jednoznačně uvedeny menšiny, na které se účastník řízení hodlá zaměřit, a pouze okrajově je zmíněna
slovenská a romská menšina. Uchazeč chce menšiny podporovat například vysíláním písní národnostních
menšin v rámci svého zaměření na folkovou hudbu, do níž zahrnuje i etnickou hudbu a world music,
a spoluprací na etnických a multikulturních festivalech. Vzhledem k tomu, že byla doložena spolupráce se
Znojemskou besedou, která se vztahuje i na akce určené menšinám, jeví se Radě jako adekvátní udělení
jednoho bodu při maximu dvou bodů i v případě základního dílčího kritéria způsobu podpory. Celkově lze
tedy zákonné kritérium přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin považovat za splněné jen částečně.
Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritérium týkající se původní tvorby a dosáhl rovněž významného
naplnění kritéria organizační, technické a finanční připravenosti a kritéria přínosu programové skladby
k rozmanitosti stávající nabídky programů (ostatní kritéria pak byla splněna částečně), neshledala Rada
důvod k neudělení licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
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S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení
licence.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 16.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 20.1.2015, Příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah), Dokument
(ostatní, 20.1.2015, Příloha č. 1 - licenční podmínky), Dokument (přehled, 10.11.2014,
zachytitelnost programů - Znojmo 95,6 MHz)
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P ř í l o h a č. 1

Základni programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. o.

Označení (název) programu:

C O U N T R Y RADIO

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry

II. Další programové podmínky
-

pod íl mluveného slova 7 až 12 %

-

všechny pořady budou vyráběny autorsky; do vysílání budou zařazovány autorsky vyrobené pořady
hudebního i nehudebního charakteru (13 hodinových autorských pořadů týdně) a kratší rubriky
v rozmezí 3 až 20 minut, vše reprízováno v nočních hodinách

-

zpravodajství v pracovní dny mezi 5.00 a 9.00 každou půlhodinu, od 9.00 do 18.00 každou hodinu
s výjimkou 11.00 a 14.00, kdy budou vysílány rozšířené kulturní pozvánky s akcentem na region;
u všech zpravodajských bloků servisní rubrika s informacemi o počasí, popřípadě též jiné servisní
informace (doprava, sportovní rubrika apod.), dopravní informace (vysílané i mimo zpravodajské
bloky) budou vždy zaměřeny na region pokrytý vysíláním a jeho okolí, další servisní informace podle
potřeby v různých sezónách; délka zpravodajské relace (bez servisních informací) minimálně dvě
minuty

-

orientace na území pokryté signálem formou zařazování zpráv z regionu a servisních informací
vztahujících se k regionu, vysíláním pořadů o regionálních kolech soutěžních hudebních festivalů
a podobně

-

hudební formát tvořený především country, folkem, trampskými písněmi, bluegrassovou hudbou
a gospelem doplněnými největšími českými popovými hity 60. let, zásadní převaha české hudební
tvorby (minimálně 60 %)

-

program bude primárně zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 39 až 79 let s přesahy
(sekundární cílová skupina 25 až 89 let)

-

podpora začínajících umělců formou hitparády folkových amatérských seskupení či sólistů, formou
hudební soutěže pro začínající umělce a formou rozhovorů se začínajícími umělci a prezentací jejich
nahrávek ve vysílání

-

do vysílání budou zařazovány informace o kulturních, společenských a dalších akcích konaných
v regionu, a to v pravidelném zpravodajském servisu a prostřednictvím živých moderátorských vstupů,
dále pak rozhovory s interprety
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Programy zachytitelné ve Znojmě 95,6 MHz
Rádio

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

Hudební formát

Programové prvky

Český rozhlas / C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí: autentická
vyjádření politiku, představitelů institucí a
podniku a dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované porady věnované
ekonomice, kultuře, sportu, česká i
zahraniční populární hudba

Český rozhlas / C R o 2 Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejruznější
Poměr hudby a mluveného
věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejruznějších
koutu země

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Kulturní stanice
Nejruznější
(syntéza všech druhu věkové
kultury a umění)
skupiny se
zájmem o
kulturu

Český rozhlas / C R o Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.00¬
20.00 hod. (po-pá)|
6.00-18.00 (so+ne)

Programy zachytitelné
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Místní info

Menšiny

velmi dobře:

Dospělí
posluchači
na jižní a
východní
Moravě

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
zpravodajství, informace, zábava, vysílání
regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky Host do domu,
Čas ke snění, Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na kolečkách,
Tobogan, Jak to vidí...

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
přenosy z rockových klubu,
- ranní zpravodajská Mozaika - info
alternativní hudba
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné setkání s osobností, odpolední publicistika,
Čajovna-pořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu
Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou Regionální vysílání v
hudební nabídku, od populárních a
jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
zlínském regionu
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i zábavných

Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich
životní kulturou

E V R O P A 2, spol. s r. o. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p.

Frekvence 1, a. s . / F R E K V E N C E 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na 6 0 . - 8 0 . léta + novinky, 4 0 %
rodinu
česká hudba, střední proud,
s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 2 9 ¬
4 9 let

12-30

let

5 0 % novinky + hity od 1 9 9 5 - Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
současnost CHR+hotAC telefonování), Factory Bootleg Monopol
zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 1 0
% domácí tvorby

Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních
a sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport, rubriky
Novinky na DVD a
Filmové premiéry,
lokální okna pro
místní (regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré
dění v ČR, a to
bez rozdílu
národnostních,
etnických a
jiných menšin

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. hudební regionální
stanice středního
o. / K I S S HÁDY
proudu

A Z R á d i o , s . r. o . / M A G I C B R N O

Hudebně
zpravodajská a
kontaktní rozhlasová
stanice

RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s . r. Lokální hudební
stanice s rockovou
o . / R a d i o Beat-Ru/138/01
orientací
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1 6 - 2 9 lets
nejnovější hity doplněné o
přesahem 3 9 klasické hity 9 0 . let, 1 5 %
let
mluvené slovo

p. 3 0 - 4 5

let

s. 2 0 - 5 5

let

p. 3 5 - 5 5

let

dynamický program plný trendových pořadu, Aktuální informace o hudební složkou
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
společenském a
oslovuje menšiny
kulturním dění
obyvatelstva
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom,
podle věku
upíří rej, s Kissem na cestách

Rocková hudba v celé šíři, od
6 0 . let po současnost, česká a
slovenská hudba neklesne
pod 1 0 %

Zpravodajství 6 . 0 0 - 9 . 0 0 2 x v hodině, 9 . 0 0 ¬
1 7 . 0 0 1 x v hodině, informace - dopravní
servis, společenské a kulturní akce, počasí,
sport, zábava, soutěže, hitparáda, hudební
žánrové pořady, mluvené slovo 7 - 1 3 % v
denním průměru

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 1 0 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

Regionální
zpravodajství s
návazností na
orgány státní správy
a magistráty

MEDIA BOHEMIA a. s . / Rádio Blaník
Jižní Morava

Hudební regionální
stanice

J U K E BOX, spol. s r. o. / RÁDIO C A S FM

LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci
NONSTOP s . r. o. / RÁDIO

KROKODÝL

P S KŘIDLA, s . r. o. / Rádio PETROV
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p. 30-39 let

Pop, folk, country, minimálně
1 5 % domácí tvorby

Zpravodajství, sport, dopravní informace,
tematika životního prostředí, 10 %
mluveného slova

Místní sport, dění v
regionu

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country &
western

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
informace, smogové zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností, ČAS kontakt,
ČAS na devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady, hudební
výročí dne, hitparády...

Stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

Posílený prvek country a folk
pro RÁDIO ČAS-FM jižní
Morava

Povoleno odpojování - vysílací okruhy
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní
Morava. Pro okruh jižní Morava změna LP
upřesnění hudebního formátu

p. 30-45 let,
s. 25 - 50

Maximální zaměření na
Podíl mluveného slova z celkového denního
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
%, rock, folk, pop
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní pořady reakce posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních
jevech ve společnosti

hudebně-zábavná
15-45 let,
Pop, rock, současná taneční
regionální rozhlasová primárně 20¬ hudba, širší hudební záběr o
stanice
29 let
víkendu.mluvené slovo 3 17%
hudební regionální
stanice

cílová
skupina 30¬
39

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
ekonomika, sport

retro formát (1975-1985), 30
Aktuální informace, pravidelné zpravodajství,
% folk a country, 7 , 5 - 1 0 %
počasí, publicistika, strip talk show,
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu, 30
% české a slovenské hudby,
brněnská hudební scéna

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Informační servis
pro jihomoravský
region
80 % zpráv
místních, důraz na
jižní Moravu,
odpojování
zpravodajského
pořadu
Zpravodajství ze
Žďárská

Rádio Proglas, s . r. o. / RÁDIO
PROGLAS

Rodinné rádio

široké
spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
pod 16 % z hudební produkce hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové
skupiny, je kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i zábavným
médiem.
Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6 % z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba
14,9 %
Populární a výplňová hudba
42,9 %

Denně zprávy
z pokrytých regionů

Náboženské pořady

- Nevysílá reklamy

Podíl kulturních poradu neklesne pod 7 %
slovesných pořadu
Podíl pořadu pro děti a mládež neklesne pod
6%
A K J O . Media s . r. o. / Rock Rádio
Gold

Programy zachytitelně

dobře:

Programy zachytitelné

částečně:
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hudební stanice s
regionálním
vysíláním

široké
spektrum
posluchačů

hudba především 60.-80. let,
podíl českého repertoáru 10 15 %

Zpravodajství, počasí, dopravní informace,
publicistika, diskusní pořady, zajímavosti z
města, knižní a filmové novinky, burza
práce, soutěže, písničky na přání, podíl
mluveného slova 7-10 %

informační a
publicistická složka
převážně s lokálním
obsahem

Duchovní pořady

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-19 181/2013-613 ze dne 25. 2. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZNOJMO 95,6 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (59 205 obyvatel)

Měřítko:
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I

10 km

i

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
M l a d á Boleslav Bradlec 103,5 M H z / 200 W
Provozovatel a program, j e m u ž byla licence udělena
Rádio D o b r ý d e n , spol. s r.o. / Rock Radio
Počet žadatelů
3
Další žadatelé a jejich programy
AKJO. M e d i a s.r.o. / Rock Radio Gold
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / RADIO BOLESLAV
Datum udělení licence
16. 12. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova W 6 , , 2 0 0 0 Praha 2
Tel.: f 420 27i| 813 830 / Fax: • 420 27^ 810 885
www.rrtv.cz

AKJO. Media s.r.o.
UTřiIvů 256/5
37001 České Budějovice
Česká republika
Rádio Dobrý den, spot. s r.o.
Papírová 537/0
46001 Liberec
Česká republika
RADIO UNITED BROADCASTING
Říčanská 2399/3
10100 Praha
Česká republika

s.r.o.

S p . zn./ldent.: 2014/75/zab
Č.j.: R R T V / 6 5 1 / 2 0 1 5 - C U N
Z a s e d á n í R a d y č. 23 - 2014 / poř.č.: 8

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydala dne 16. prosince 2014 t o t o

ROZHODNUTÍ
i.
Rada uděluje společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o. IČ:60279001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537,
PSČ 460 0 1 , licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se
souborem technických parametrů Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W pro program Rock Rádio
na dobu 8 let, žádosti ostatních žadatelů zamítá.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu. Příloha č. 1 o jednom listu programové podmínky, příloha č. 2 přehled rozhlasových
programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W a
příloha č. 3 předpokládaný územní rozsah vysílače Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů
Soubor technických parametrů: Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 14 55 04 / 50 26 53
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem.
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II.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Gold
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Mladá Boleslav - Bradlec
103,5 MHz / 200 W, společnosti AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621 se sídlem U Tří Ivů 5, České Budějovice,
PSČ 370 0 1 .
III.
Rada zamítá žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO BOLESLAV
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Mladá Boleslav - Bradlec
103,5 MHz / 200 W, společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901 se sídlem Říčanská
2399/3, Praha, PSČ 10100 (jako právního nástupce žadatele InFin, s.r.o IČ: 256 37 096 se sídlem
Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 10100).

Odůvodnění:
Rada dne 13. května 2014 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů dle souboru technických parametrů:
Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 8 4 : 1 4 55 04 / 50 26 53
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 13. června 2014.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tři účastnící řízení:
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. IČ:60279001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 0 1 ,
AKJO. Media s.r.o. IČ: 28114621 se sídlem U Tří Ivů 5, České Budějovice, PSČ 370 0 1 ,
InFin, s.r.o IČ: 256 37 096 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 10100 (na jeho místo po fúzi nastoupil
právní nástupce společnost RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901 se sídlem Říčanská
2399/3, Praha, PSČ 10100)
Výše uvedení účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle položky 67 sazebníku
správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb„ o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky
licenčního řízení nařídil předseda Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné
slyšení, které se konalo dne 4. listopadu 2014.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o
účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení ve výroku č. I. až č. III. t o h o t o
rozhodnutí splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. a jejich žádosti o udělení licence obsahovaly náležitosti uvedené v ustanovení § 14
citovaného zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení
licence uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených
v Manuálu postupu rozhodování Rady o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala jako svůj
vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že postup
podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak
rigidní ani svazující.
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Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako kolektivního orgánu.
Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost
rozhodnutí Rady o udělení licence.
Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat
jen některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v t o m t o případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původ ní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z
manuálu, v němž uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně, a t o s cílem respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů
ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a
vyvodit z t o h o t o porovnání jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.)
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.)
- způsob financování vysílání (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- s t a d i u m existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
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2) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost s
terestrickým vysíláním (0-1 b.)
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.)
- zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.)
- organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- organizační struktura žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické řešení v
projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se specializovaným
subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
- v y b a v e n o s t žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo být
předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání), neboť
Rada žádné další informace od ČTÚ v t o m t o směru neobdržela.
4) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v t é t o oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- p l n ě n í licenčních podmínek
- přínos rozvoji původní tvorby
- přínos rozvoji kultury menšin
5) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
- p r á v n í forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
6) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- mluvené slovo
- podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.)
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.)
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.)
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.)
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- o r i e n t a c e na region, t j . širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.)
- orientace užší na lokalitu, t j . např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním (0-1 b.)
- h u d e b n í formát
- počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.)
- podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.)
- c í l o v á skupina
- rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.)
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.)
7) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.)
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.)
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
8) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- identifikace menšiny (0-2 b.)
- z p ů s o b podpory (0-2 b.)
b) další dílčí kritéria
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám
V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a t o
pomocí základních dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se
s obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla
vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé
žádosti za každé základní dílčí kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto
hlasování Rady byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke
každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci. Toto komplexní
zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení licence, uskutečněné v
souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na neveřejném zasedání Rady.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či
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aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rock Rádio provozovatele Rádio Dobrý den, spol. S r.o. IČ:60279001, se
sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 0 1 , prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Mladá
Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 55 04 / 50 26 53. Rada o udělení licence
rozhodla 9 hlasy svých členů z 10 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního počtu 9 hlasů členů
Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. požádal o udělení licence k provozování programu Rock
Rádio, jehož výběr skladeb zahrnuje období od 60. let až po současnost. Převažujícím hudebním stylem
je rock a pop-rock, případně pop. Poměr české hudební produkce je přibližně 10-15% k produkci
zahraniční. Program je zaměřený na posluchače ve věku primárně 20 - 40 let, program je koncipován tak,
aby zaujal i ženskou část publika (cca v poměru 60 % mužů a 40 % žen).
Základní programová specifikace: Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 8 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním, zkušenosti
statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků provozovatele neboť účastník řízení
provozuje rozhlasové vysílání s programem Hitrádio FM v lokalitách Liberec, Jablonec nad Nisou a
Trutnov od roku 2008. Jednatelé společnosti jakožto i vedoucí pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti
s rozhlasovým vysíláním, jak je podrobně uvedeno v projektu žadatele.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního řešení získávání
místních informací, svá tvrzení doložil potvrzením o předjednané spolupráci se statutárním městem
Mladá Boleslav.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena. Dílčí kritérium
synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, žadatel vypracoval obchodní plán na roky 2014 - 2018. Tento
obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku společnosti. Tržby jsou realizovány především prodejem
reklamního času společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči
finančnímu
úřadu,
správě
sociálního
zabezpečení,
zdravotním
pojišťovnám,
Českému
telekomunikačnímu úřadu ani žádné jiné státní instituci. Také závazky z obchodního styku společnost
hradí průběžně, není v platební neschopnosti. V současné době není žadatel zatížen žádným bankovním
úvěrem ani leasingem. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti, bankovní referencí a obchodními plány.
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Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že t o t o
základní kritérium bylo splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 2 body.
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením. Společníci společnosti jsou: Pavel Michal,
Tomáš Hasil a MEDIA BOHEMIA a.s. Tyto údaje jsou doloženy výpisem z obchodního rejstříku.
Transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna: Společníci žadatele: Pavel Michal,
Tomáš Hasil jsou fyzické osoby tedy zcela transparentní a společnost MEDIA BOHEMIA a.s. Základní
kapitál společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 218 000 000,- Kč. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je
společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ
1087, Kyperská republika. Společnost nemá identifikační číslo, jelikož se ve státě původu této
společnosti právnickým osobám identifikační číslo nepřiděluje. K bližší identifikaci společnosti proto
slouží pouze registrační č. HE 179116. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED je společnost PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola, Road Town, Tropič Isle
Building, PSČ 3423, Britské Panenské ostrovy, identif. č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček
s 25% akcií, Jan Neuman s 22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné
společnosti. Údaje jsou doloženy výpisy z obchodních rejstříků. Změny ve vlastnické struktuře u
společníka MEDIA BOHEMIA a.s. nelze sledovat z veřejně dostupných zdrojů; avšak obchodní podíly
fyzických osob tvoří ve společnosti alespoň 50% a většinový podíl tak není mimo kontrolu z veřejně
dostupných zdrojů
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 6 bodů. Rada dospěla k závěru, že t o t o základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
t o h o t o kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova žadatele byl vyhodnocen 0 bodů. V denním průměru vysílání je podíl mluveného
slova 7 až 10% oproti hudebnímu programu. Podíl mluveného slova může přesáhnout uvedenou hranici
a zejména při významných regionálních událostí. Toto dílčí kritérium v dané lokalitě nepřesahuje střední
hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Jako autorské programy jsou uvedeny
např. specializované hudební pořady, které se věnují jednak lokálním umělcům, dále pak velikánům
domácí a světové hudební scény (Rockpalác), hudební specialitám (Rockové delikatesy), živým (live)
nahrávkám (LiveRock) nebo minoritním hudebním žánrům. Ostatní autorské programy jsou uvedeny v
projektu žadatele a jsou součástí správního spisu.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Jedná se o pravidelné, stručné,
přibližně dvouminutové zpravodajství každou hodinu po dobu hlavního rozhlasového času od 06.00 do
17.00 hodin ve všedních dnech. O víkendu budou zpravodajské relace zařazovány mezi 08.00 a 17.00
hodinou. Jejich umístění a počet bude reflektovat aktuální dění. V případě jakékoli důležité události se
zpráva uvede do vysílání okamžitě a v krizových případech je pak rádio připraveno informovat v
neomezeném rozsahu.

651-7

Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 3 body. Rock Rádio nabízí zcela původní a originální
program, který bude zejména svým informačním obsahem zaměřen na lokální dění a regionální události.
Vedle hudebního formátu, je hlavním rysem programu aktivní vazba na region a zejména lokalizace
přímo na město Mladá Boleslav. Tomu odpovídají také dojednané a doložené spolupráce s místními
organizacemi.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů. Výběr skladeb žadatele zahrnuje období
od 60. let až po současnost. Převažujícím hudebním stylem bude rock a pop-rock, případně pop. Poměr
české hudební produkce je přibližně 10-15% k produkci zahraniční. Žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a to
z toho důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu, např.
Rádio Blaník Východní Čechy, Kiss Delta, Fajn rádio, Rádio Beat , ale také další programy které dané
žánry taktéž do vysílání zařazují. Cílová skupina posluchačů ve věku 20 - 40 let, nenaplnila parametry
manuálu, jelikož v dané lokalitě je tato cílová skupina dostatečně saturována. Proto bylo t o t o kritérium
hodnoceno 0 bodů. (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z
vysílače Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Tvoří unikátní a kvalitní
hudební obsah, užitečné lokálně-regionální informace, speciální hudební pořady a zábavně-informační
programové prvky v kombinaci s příjemně hovořícími moderátory.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že t o t o základní kritérium bylo splněno. Z možných 6
bodů získal žadatel 6 bodů. Plného počtu bodů žadatel dosáhl naplněním t o h o t o kritéria t í m , že dílčí
kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
K dílčímu kritériu vlastní autorské pořady programu Rock Radia žadatel uvedl, že vedle běžného vysílání
se v programu Rock Radia objeví speciální autorské hudební pořady, které se budou věnovat jednak
lokálním umělcům, dále pak velikánům domácí a světové hudební scény (Rockpalác), hudebním
specialitám (Rockové delikatesy), živým (live) nahrávkám (LiveRock) nebo minoritním hudebním žánrům.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rock Radia je dána jak v běžném
vysílání, tak ve speciálním pořadu nebo rubrice. Začínající interpreti a hudební seskupení se mohou
objevit se svými hudebními počiny ve vysílání rozhlasové stanice a posluchači se tak mohou s t ě m i t o
interprety seznámit. Svá tvrzení žadatel doložil předjednanými spoluprácemi se začínajícími umělci, jež
jsou součástí správního spisu.
Podpora kulturních akcí je rovněž doložena předjednanou spoluprácí s kulturními zařízeními. Forma
podpory je různorodá a odvíjí se od jednání s pořadateli kulturních akcí v dané lokalitě. Např. podpora
mediální formou spotů a pozvánek na samotné akce, rozhovor s organizátorem akce nebo samotnými
umělci, kteří na kulturní akci budou účinkovat atd. Žadatel má zkušenosti také s organizační nebo
technickou podporou samotných akcí, kdy se na kulturních akcích více či méně podílí. Míra takové
podpory záleží na jednání s pořadateli akce.
Rada dále hodnotila naplnění zákonného kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že t o t o
základní kritérium bylo splněno. Z možných 4 bodů získal žadatel 4 body. Plného počtu bodů žadatel
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dosáhl t í m , že dílčí kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená, doložena předjednanými
spoluprácemi.
Žadatel identifikoval menšiny, které ve vysílání hodlá podporovat. Jedná se o romskou, ukrajinskou,
slovenskou, vietnamskou i jinou menšinu obyvatel. Rock Rádio bude do vysílání zařazovat pozvánky na
akce, které se zaměřují právě na společenské minority. Další způsob podpory bude spočívat v zařazování
zpravodajství, informačního servisu nebo formou interview. Nenásilnou formou tak bude posluchače
nabádat k toleranci, která je nedílnou součástí filosofie vysílání. Bude též mediálně podporovat případné
činnosti menšin či se bude podílet na charitativních akcích v Mladé Boleslavi a okolí. Tato tvrzení žadatel
doložil předjednanými spoluprácemi, které jsou založeny ve správním spise.
Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. se žádostmi ostatních
účastníků řízení o udělení licence. Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, t j . uvedení důvodů,
pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než
další uchazeči, jsou uvedeny vždy v příslušných částech odůvodnění výroku o zamítnutí žádosti v
následujícím textu t o h o t o rozhodnutí.
Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, AKJO. Media s.r.o. uvedeného ve výroku II., jemuž nebyla
licence Radou udělena. Účastník řízení AKJO. Media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
programu Rock Rádio Gold, jehož výběr skladeb zahrnuje období od 60. let až po současnost. Cílem
hudebního formátu je nabídnout posluchačům

Rock Radia Gold maximální hudební pestrost a

rozmanitost. Podíl české a slovenské hudby se bude pohybovat v rozmezí 10 - 15%. Majoritní hudební
složkou programu Rock Rádio Gold je rocková hudba. Program je zaměřený na posluchače ve věku
primárně 20 - 40 let. Základní programová specifikace je hudebně informační rozhlasová stanice.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 8 bodů.
Jako splněné vyhodnotila
statutárních

orgánů

provozovatelem

Rada dílčí kritérium

provozovatele

a

zkušenosti

vedoucích

provozovatele s vysíláním, zkušenosti

pracovníků

provozovatele

neboť

žadatel

je

rozhlasového vysílání, má dlouholeté zkušenosti s provozováním rádia, tvorbou

originálního programového schématu a také řízením obchodního t ý m u . Jednatel společnosti jakožto i
vedoucí pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, jak je podrobně uvedeno v
projektu žadatele. Žadatel uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se organizačního
řešení získávání místních informací a svá tvrzení doložil.
Technická připravenost k zajištění vysílání je v projektu žadatele dopodrobna uvedena. Dílčí kritérium
synchronního vysílání bylo hodnoceno nula body, neboť Rada stran tohoto kritéria nedisponuje žádnými
informacemi od Českého telekomunikačního úřadu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost, žadatel, jako provozovatel programu Rock Radio Gold, je
subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které jsou založeny na příjmech z prodeje
reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě dlouhodobé
smlouvy společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Tato činnost je zisková a umožňuje provozovateli
investice do dalšího

rozvoje. Výše disponibilních

zdrojů

umožňuje

bezproblémový

chod

všech

provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým zdrojem financování dodatečných
nákladů, které vzniknou v případě získání nového kmitočtu, který je předmětem t o h o t o licenčního řízení
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Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení ani
zdravotním pojišťovnám. Svá tvrzení doložil výpisy o bezdlužnosti, bankovní referencí a obchodními
plány na roky 2 0 1 4 - 2 0 1 8 .
Dalším kritériem pro hodnocení žádosti je transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z hlediska základního dílčího kritéria
znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky a do budoucna, Rada dospěla k závěru, že t o t o
základní kritérium bylo částečně splněno. Z možných 2 bodů získal žadatel 1 bod za znalost koncových
vlastníků v době podání přihlášky.
Žadatel AKJO. Media s.r.o. má právní formu společnosti s ručením omezením, Jediným společníkem je
MEDIA BOHEMIA a.s. Transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna: Základní kapitál
společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 218 000 000,- Kč. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská
republika. Společnost nemá identifikační číslo, jelikož se ve státě původu této společnosti právnickým
osobám identifikační číslo nepřiděluje. K bližší identifikaci společnosti proto slouží pouze registrační č.
HE 179116. Jediným akcionářem společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je společnost
PRORADIO MANAGEMENT LIMITED se sídlem Tortola, Road Town, Tropič Isle Building, PSČ 3423, Britské
Panenské ostrovy, identit, č. 1002687, jejímiž akcionáři jsou Antonín Koláček s 25% akcií, Jan Neuman s
22 % akcií a Daniel Sedláček s 48 % akcií, přičemž zbývající akcie patří samotné společnosti. Údaje jsou
doloženy výpisy z obchodních rejstříků. Změny ve vlastnické struktuře žadatele (tedy do budoucna) nelze
sledovat z veřejně dostupných zdrojů, a proto za toto dílčí kritérium nebyl udělen bod.
Další zákonné kritérium podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb„ přínos programové skladby
navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na
území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, bylo vyhodnoceno tak, že z možných 12 bodů
získal žadatel 6 bodů. Rada dospěla k závěru, že t o t o základní kritérium bylo částečně splněno. V rámci
t o h o t o kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Podíl mluveného slova žadatele byl vyhodnocen 0 bodů. V denním průměru vysílání je podíl mluveného
slova oproti hudebnímu programu cca 7 - 10%. Podíl mluveného slova může přesáhnout uvedenou
hranici a zejména při významných regionálních událostí. Toto dílčí kritérium v dané lokalitě nepřesahuje
střední hodnotu mluveného slova vysílaného ostatními rozhlasovými stanicemi.
Za podíl autorsky vyrobených pořadů byl žadateli udělen 1 bod. Žadatel svou žádost doplnil na veřejném
slyšení a uvedl, že bude vysílat 100% pořadů vyrobených autorsky.
Podíl zpravodajství a servisních informací, byl vyhodnocen 1 bodem. Jedná se o podíl v rozmezí 2-4 %
oproti hudebnímu programu ve vysílání Rock Radia Gold. Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny
každou hodinu od 06.00 do 17.00 hodin. Hlavní zpravodajství je zařazováno vždy v celou hodinu.
Víkendové zpravodajské relace budou zařazovány v době mezi 08.00 a 17.00 hodinou. Hlavní
zpravodajské relace bude doplňovat předpověď počasí a dále dopravní servis, zahrnující nejdůležitější
informace regionálního i celorepublikového charakteru, jako jsou například informace o stavu a
průjezdnosti silnic a dálnic, o uzavírkách a dopravních nehodách.
Dílčí kritérium skládající se z lokalizace programu, tedy nově vyráběného programu, orientace na region
a orientace užší na lokalitu bylo ohodnoceno 1 bodem, zejména z důvodu nedoložení spolupráce s
tiskovými mluvčími měst, které žadatel uvedl ve svém projektu. Program Rock Rádio Gold není přebíraný
od žádného jiného provozovatele rozhlasového vysílání. Je zcela původní a nově poskládaný, tedy
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originální. V případě šíření programu pro Mladou Boleslav a okolí půjde o program, který bude zejména
svým Informačním obsahem zaměřen na lokální dění a regionální událostí, konkrétně na region
Mladoboleslavska.
Počet programů s obdobným formátem byl ohodnocen 0 bodů. Výběr skladeb zahrnuje období od 60.
Let až po současnost. Podíl české a slovenské hudby se bude pohybovat v rozmezí 10 - 15%. Majoritní
hudební složkou programu Rock Rádio Gold je rocková hudba. Žánrová nabídka žadatele není neobvyklá
na pokrytém území, nesplňuje parametry manuálu. Hudební formát byl hodnocen 0 body a t o z t o h o
důvodu, že na pokrytém území je vysíláno více programů obdobného hudebního formátu. Cílová skupina
20 • 40 let nenaplnila parametry manuálu, jelikož v dané lokalitě je tato cílová skupina dostatečně
pokryta vysíláním dalších rozhlasových programů, (příloha č. 2, přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 200 W).
Programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu byly hodnoceny 1 bodem. Jedním z významných prvků
regionálního informačního servisu programu Rock Rádio Gold je také navržený systém dopravního
zpravodajství, informující a upozorňující řidiče na aktuální dopravní situaci v regionu. Ostatní
programové prvky jsou uvedeny v projektu žadatele.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k závěru, že t o t o základní kritérium bylo splněno. Z možných 6
bodů získal žadatel 6 body. Plného počtu bodů žadatel dosáhl naplněním t o h o t o kritéria jednak tím, že
dílčí kritéria byla zcela zodpovězena a tvrzení v nich uvedená doložena předjednanými spoluprácemi.
Mezi vlastní autorské pořady programu Rock Radia Gold žadatel uvedl mimo jiné např. „Rockové
referendum" posluchači si mohou zvolit formou internetového referenda interpreta, jemuž bude
věnován celý večer. Pořad „Legendy Rocku" tvoří živé nahrávky, záznamy koncertů a celá alba známých i
méně známých interpretů. Další pořady jsou uvedeny v projektu žadatele.
Podpora začínajících umělců a její lokalizace na region v programu Rock Radia Gold je v projektu zcela
objasněna (začínajících umělců se týkají např. pořady „Rockový Vokno" či „Známka Punku") a tvrzení
žadatele doložena potvrzeními o spolupráci, jež jsou založeny ve správním spise.
Podpora kulturních akcí je rovněž doložena předjednanou spoluprácí. Cílem žadatele je podporovat
kulturní akce v regionu, na kterých je pravděpodobnost setkání s cílovou skupinou. Podle zkušeností z
ostatních regionů, kde již působí Rock Radia Gold, je žadatel schopen velmi efektivně spolupracovat s
pořadateli koncertů, kulturních a sportovních událostí a poskytnout jim dostatečnou podporu - zejména
ve formě rozhlasové propagace z pozice mediálního partnera (rozhlasové spoty, pozvánky, rozhovory).
Předjednané spolupráce s občanským sdružením Slánka a Kultura města Mladá Boleslav a.s. jsou
doloženy ve spise.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že t o t o základní
kritérium bylo splněno. Z možných 4 bodů získal žadatel 4 body. Plného počtu bodů žadatel nedosáhl
zejména proto, že dílčí kritéria byla sice zodpovězena, ale tvrzení v nich uvedená nebyla doložena
předjednanými spoluprácemi.
Žadatel v rámci svého působení v regionu chce podpořit akce pořádané menšinami (nejen romskými),
které žijí a působí na Mladoboleslavsku a okolí například slovenské, ukrajinské, vietnamské nebo jiné.
Rock Rádio Gold chce nenásilnou formou nabádat posluchače k toleranci a v rámci mediálního
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partnerství chce podporovat aktivně akce, které se zaměřují právě na společenské minority. Rock Rádio
Gold v projektu uvádí, že se aktivně podílel na projektu zaměřeném na multikulturní výchovu a výchovu
proti rasismu s názvem Zůstáváme na blízku. Zároveň doložil spolupráci sJekhetani Luna - Společný
svět, o.s.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech o
licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria
pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. spočívají zejména v
nejvyšší míře naplnění zákonného kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. U vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý
den, spol. s r.o. bylo kritérium naplněno, účastník licenčního řízení AKJO. Media s.r.o. t o t o kritérium
naplnil jen částečně.
Zákonná kritéria podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ekonomická, organizační a technická
připravenost žadatele k zajištění vysílání, § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos
programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby a § 17 o d s t 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb. hodnocení přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice byla u
vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. naplněna ve stejné míře jako účastníkem řízení
AKJO. Media s.r.o.
Rada dále hodnotila žádost účastníka řízení, RADIO UNITED BROADCASTING s . r. o. uvedeného ve
výroku III., jemuž nebyla licence Radou udělena z následujících důvodů:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. požádal o udělení licence k provozování městské
rozhlasové stanice se zaměřením na místní informace a hudbu, program RADIO BOLESLAV.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto základní
kritérium bylo splněno. Z možných 9 bodů získal žadatel 8 bodů.
Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti
provozovatele s vysíláním, neboť účastník řízení je právním nástupcem společností s více jak
dvacetiletou zkušeností s provozováním rozhlasového vysílání. Žadatel získal bod i za základní dílčí
kritérium zkušenosti statutárních orgánů provozovatele, rovněž v základním dílčím kritériu zkušenosti
vedoucích zaměstnanců žadatele byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem, jelikož generální ředitel
společnosti pracuje v oblasti rozhlasového vysílání od roku 1992 a odpovídající zkušenosti mají i další
vedoucí zaměstnanci. Podrobné životopisy jsou uvedeny v projektu.
Pokud jde o organizační řešení získávání místních informací, cílem zpravodajství RÁDIA BOLESLAV je
rychle, aktuálně a objektivně informovat o důležitých událostech ve městě a jeho okolí a protože
předjednanou spolupráci s místními institucemi doložil řadou potvrzení, nezbylo Radě než udělit
uchazeči bod i za t o t o základní dílčí kritérium. Ve svém souhrnu je tedy z organizačního hlediska
připraven k zajištění vysílání, jakož i k jeho včasnému zahájení v zákonném termínu.
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Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci také konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu
projektového technického řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Vzhledem k t o m u , že žadatel dosahuje dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který
mu umožňuje tvořit investiční kapitál potřebný pro další rozvoj, hodlá účastník řízení hradit náklady
potřebné k realizaci projektu z vlastních zdrojů. Finanční spolehlivost žadatele a jeho společníka GES
MEDIA ASSET, a. s. byla dostatečně doložena příslušnými doklady včetně bankovních referencí, a proto
Rada ohodnotila jedním bodem každé ze tří základních dílčích kritérií vztahujících se k finanční
připravenosti.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů, má společnost žadatele právní formu společnosti
s ručením omezeným, jejímž společníky jsou společnosti RÁDIO UNITED GROUP a. s. (s obchodním
podílem 90 %) a GES MEDIA ASSET, a. s. (s obchodním podílem 10 %). Jediným akcionářem společnosti
RÁDIO UNITED GROUP a. s. je společnost GES MEDIA ASSET, a. s. Jediným akcionářem společnosti GES
MEDIA ASSET, a. s. je společnost GES ASSET HOLDING, a. s. Jediným společníkem společnosti GES ASSET
HOLDING, a. s. je společnost GES GROUP HOLDING B. V., jejímiž společníky jsou podle informací
sdělených žadatelem Ing. Ivan Zach, Ing. Radka Zachová a Ing. Petra Marschallová. Základní dílčí
kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním
bodem, t j . jako splněné.
Ačkoliv společníky žadatele jsou dvě společnosti s ručením omezeným, bylo v řízení zjištěno, které
fyzické osoby mají zásadní kontrolu nad společností žadatele. Pokud se však jedná o základní dílčí
kritérium transparentnosti převodů až po koncové vlastníky do budoucna, nemohla Rada bod přidělit,
neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na
vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Taková změna by
se přitom nemusela nijak projevit např. v českém obchodním rejstříku. Zákonné kritérium
transparentnosti vlastnických vztahů tak lze hodnotit jen jako částečně splněné.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 o d s t 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.
Pokud jde o kritérium podílu mluveného slova, nemohla za něj Rada t o m u t o žadateli udělit bod, neboť
navrhovaný parametr minimálně 7 až 10 % (optimálně 8 %) nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém
území. Za naplněné však Rada považuje kritérium podílu autorsky vyrobených pořadů, neboť všechny
pořady mají být vyrobeny autorsky, a podílu zpravodajství a servisních informací, když účastník řízení
hodlá vysílat zpravodajství v pracovní dny mezi 6.00 a 9.00 hod. dvakrát v hodině a od 9.00 do 18.00
hod. jednou do hodiny. Nejdená se pouze o městské a regionální zprávy, ale i o kulturně informační
rubriky, dopravní informace, sport apod.
Z hlediska lokalizace programu byl žadateli přidělen bod ve všech třech subkritériích. Program žadatele
není přebíraný, ale zcela nově vyráběný. V oblasti žadatel plánoval provedení hudebních testů a
dotazování respondentů na program. Samozřejmostí je doplnění Kulturních pozvánek o místní nabídku
zaměřenou přímo na lokální t r h a další program určený pro posluchače t o h o t o regionu.
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Pro mladoboleslavský region bylo počítáno s rozšířením zpravodajského servisu o události z t é t o lokality,
informace o počasí a dopravní servis z Mladé Boleslavi a okolí. V programu nebudou chybět soutěže o
vstupenky na nejrůznější kulturně společenské akce, jako jsou koncerty, festivaly, bály, diskotéky,
sportovní akce, společenské akce či výstavy konané v regionu a tedy směřované přímo pro posluchače z
Mladé Boleslavi a okolí. Hudební náplň RÁDIA BOLESLAV měla být ovlivňována t í m , co se na hudebním
poli v Mladé Boleslavi a okolí děje, .včetně nabídky prostoru pro prezentaci interpretů regionu - zařazení
jejich skladeb do playlistu, rozhovory s interprety, informace o jejich koncertech a dalších akcích.
Detailní informace o orientaci žadatele na region a užší lokalitu jsou uvedeny v projektu.
Pokud jde o hudební formát, na pokrytém území jsou vysílány více než tři programy obdobného
f o r m á t u . Hudební formát RÁDIA BOLESLAV je podle žadatele hudební koláží se základem v popu, ale
mohou se objevit i další žánry - country, folku.lidová hudba (word music) či rock.
Výše uvedené žánry na daném území jsou zastoupeny ve vysílání většího množství rozhlasových
programů např. FREKVENCE 1, Rádio Impuls, Signál Rádio, Fajn Rádio, Rádio Blaník Východní Čechy,
EVROPA 2, Rádio Contact Liberec nebo Rádio Černá Hora. Vzhledem k t o m u , že žánrová nabídka
žadatele není na pokrytém území neobvyklá, nebyl za kritérium hudebního formátu udělen žádný bod.
Z hlediska cílové skupiny Rada nepřidělila bod za kritérium cílové skupiny, neboť cílová skupina 30-59 let
je na daném území již poměrně dobře saturována. Programová nabídka žadatele je pro danou skupinu
obvyklá, jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu, bod byl tedy přidělen
pouze za kritérium programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu.
Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 o d s t 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů,
neboť ve svém projektu uvedl hned několik autorských pořadů (Amatérská scéna, Oldies Party, Rock po
celý rock, Live Time), což je pro maximální hodnocení v t o m t o základním dílčím kritériu více než
dostačující.
Začínající umělce hodlá žadatel podporovat formou kulturních pozvánek, ve zpravodajství, ve speciálních
pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry a formou rozhovorů s interprety, v projektu jsou
uvedeny podrobnosti o pořadu Amatérská scéna. Účastník řízení doložil spolupráci sjednou místní
skupinou. Celkově tedy bylo základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na
region ohodnoceno jedním bodem ze dvou možných bodů. Maximum dvou bodů získal uchazeč
v případě základního dílčího kritéria podpory kulturních akcí a jejího způsobu; tato podpora se má
uskutečňovat různými formami jednak v rámci vysílání (v pravidelném zpravodajském servisu, ve
speciálních pravidelných kulturních pozvánkách), jednak jinými způsoby (informace na internetových
stránkách apod.). Žadatel ve svém projektu kromě podrobností o způsobech podpory doložil i potvrzení
o spolupráci se základními institucemi a organizacemi kulturního života ve městě. Celkově tak lze označit
kritérium rozvoje původní tvorby za splněné, když žadatel získal celkem 5 ze 6 možných bodů.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí
kritérium identifikace menšiny lze žadateli udělit oba body, když v projektu jsou jednoznačně uvedeny
menšiny, na které se účastník řízení hodlá zaměřit. Vzhledem k t o m u , že byly doloženy spolupráce se
organizacemi pracujícími v této oblasti, jeví se Radě jako adekvátní udělení taktéž dvou bodů i v případě
základního dílčího kritéria způsobu podpory. Celkově lze tedy zákonné kritérium přínosu k zajištění
rozvoje kultury menšin považovat za splněné, kdy žadatel získal všechny čtyři body.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. spočívají zejména v
nejvyšší míře naplnění zákonného kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele
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podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. U vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý
den, spol. s r.o. bylo kritérium naplněno, účastník licenčního řízení RADIO BROADCASTING UNITED s.r.o.
t o t o kritérium naplnil jen částečně. Taktéž v hodnocení kritéria rozvoje původní tvorby podle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. e), které oba žadatelé splnili, byl projekt vítězného žadatele ohodnocen lépe, zejména
s ohledem na doložení spolupráce s větším množstvím místních umělců.
Zákonná kritéria podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ekonomická, organizační a technická
připravenost žadatele k zajištění vysílání, § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos
programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto a § 17 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb. hodnocení přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice byla u
vítězného účastníka řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. naplněna ve stejné míře jako účastníkem řízení
RADIO BROADCASTING UNITED s.r.o.

S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných
žádostech (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje.
Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně
zachyceny výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak
tvořily přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a t o jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž t o t o rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu
a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I., II. a III. t o h o t o rozhodnutí.
P o u č e n í:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.
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V Praze dne: 16.12.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 12.2.2015, Příloha č. 3_mapa pokrytí_ČTÚ, stránky (4)), Dokument
(ostatní, 12.2.2015, Příloha č. 2_zachytitelné programy), Dokument (ostatní, 12.2.2015, Příloha
č. 1)
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Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

'

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označeni provozovatele vysílání s licencí: Rádio Dobrý den, spol. s r.o.
Označeni (název) programu: Rock Rádio
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
Obsah:
I. Základní programová specifikace
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 2 1
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
2) Jednotlivé programové podmínky
I. Základní programová specifikace
Hudební rozhlasová stanice s informačním servisem
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 21
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
- Orientace na region a lokalitu Mladá Boleslav
- Hudební f o r m á t hudba od 60. let až po současnost - rock a pop-rock, případně pop
2) Jednotlivé programové podmínky
- Cílová skupina 20-40 let
- Poměr 10-15% české hudební produkce k produkci zahraniční
- Podíl mluveného slova minimálně 7-10%
- Zpravodajství I x za hodinu v čase od 6 do 17 hodin ve všedních dnech a od 8 do 17. hodin o víkendu s t í m ,
že jedna zpravodajská rubrika bude mít přibližně 2 minuty
- 1 0 0 % vlastní tvorby, specializované hudební pořady a autorské rubriky

651-17

M l a d á Boleslav
Zachytitelné
programy:

Rádio

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

CRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-publicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí: zprávy z politiky, ekonomiky,
kultury a sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí:
autentická vyjádření politiku,
představitelů institucí a podniku a
dalších osobností' publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice kultuře sportu
česká i zahraniční populární hudba '

CRo2 Praha

Nezpravodajská celoplošná
stanice

nejrůznější
věkové skupiny,
z nejruznějších
koutu země

Poměr hudby a mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava,
vysílání pro děti, poradenství,
dokument coby výpověď o naší době,
rubriky Host do domu, Čas ke snění,
Černobílá mozaika, Radioautomat,
Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to
vidí...

Český rozhlas/

Kulturní stanice (syntéza všech
druhu kultury a umění)

Nejrůznější
věkové skupiny

Klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubu,

Programové schéma je ve všední dny
steiné - ranní zpravodajská Mozaika-

Romano Drom aneb
Cesty Romu - pořad se

Celoplošná analyticko-publicistická
stanice, zaměřená nejen na
komentování politických událostí, ale
zejména na přibližování vzniku, vývoje
a života občanské společnosti České
republiky a evropských zemí, pořady
zaměřené na kulturu, ekonomiku,
historické události,

Zabývá se
problematikou
národnostních menšin.
Věnuje se tématům,
která jsou vámi i námi
diskutována.

ČRo 3 Vltava
Český rozhlas/
ČRo 6

Programová skladba vysílání

Sest hodin komentářů, analýz,
diskusí a jiných zajímavých
poradu.

Místní info

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

Český rozhlas /
ČRo Hradec
Králové

Regionální stanice Českého
rozhlasu, vysílání denně od 5:00
do 20:00 hodin, poté ČRo 5
Regionální noc (program všech
regionálních stanic)

široký výběr hudebních žánru,
prostor pro regionální autory a
interprety

Zpravodajství, informační servis, počasí Zaměření na region,
a sport, publicistika, diskuze, hudba a
dopravní informace
zábava, soutěže, události regionu
a regionální počasí

Český rozhlas /
Region

regionální stanice pro území
Středočeského kraje

pop, country, folk, dechovka

Zpravodajství, publicistika, zábava,
Zaměření na
kontaktní pořady, talkshow, magazín o regionální
zahrádkaření a kutilství
zpravodajství
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Menšiny

Pořady věnované
národnostníma
sociálním menšinám

EVROPA 2, spol. s
r.o. / EVROPA 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

Frekvence 1, a.s. /
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
60.-80. léta + novinky, 4 0 % česká Informační diskusní kluby, publicistické
rodinu s cílovou hudba, střední proud, rock,
porady (Press klub), interaktivita skupinou 2 9 - 4 9 dance, folk, country
práce s posluchačem, rádio zábavy a
let
informací, zpravodajství a servisní info
info o kulturních a sportovních
aktivitách (konkrétní regiony)

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o. / Kiss Delta

nezávislá komerční hudebně
informační stanice

p. 18-45 let

Hot A C - h u d b a od 90 let po
současnost, 1 0 % domácí
produkce

Zpravodajství, doprava, počasí,
kurzovní lístek, soutěže, kulturní a
společenské události, filmový magazín,
burza práce, písničky na přání, 10%
mluvené slovo

informace z regionu,
regionální kultura a
sport

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o./Kiss jižní
Čechy

hudební stanice s vyváženým
podílem informací

p. 18-35 l e t s
přesahy

Hudba středního proudu

Podíl mluveného slova 10%,
zpravodajství, sport, počasí, dopravní
informace, kulruní a společenské akce,
hitparády, písničky na přání, Dance
party

Zpravodajství
především z regionu

RADIO UNITED
Hudební stanice ve formátu
p. 25-49 let s.
BROADCASTING country, folk a příbuzné žánry, 20-55 let
s. r. o . . /
doplněno zpravodajstvím
COUNTRY
RADIO

60. l é t a - R ' n ' R , country a
folk, bluegrass, gospel,
americký Protestsong,
trampská hudba, mluvené
slovo max. 8 %

Česká a zahraniční produkce
v poměru 60:40, zpravodajství
formou informačních prvků, kulturní
servis, rozhovory, dopravní servis,
hudební a žánrové pořady

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o. / Radio Beat

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10%,
informační a zpravodajský servis,
počasí, doprava, očekávané události,
sport, hudební publicistika, zábava

p. 20^15 let

Hudba od 70. let po současnost,
pop music+folk a country, podíl
české hudby cca 3 0 %

Zpravodajství, informační servis, sport,
předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí,
podpora cestovního ruchu

Lokální hudební stanice
s rockovou orientací

MEDIA BOHEMIA
Hudební regionální stanice
a . s . / R á d i o BLANÍK

651-19

50% novinky + hity od 1995současnost CHR+hotAC zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10%
domácí tvorby

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

Kulturně-informační Evropa 2 bere na
rubriky o dění
vědomí veškeré dění
v regionu,
v ČR, a to bez rozdílu
zpravodajství,
národnostních,
počasí sport
etnických a jiných
rubriky Novinky na
menšin
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Aktuální informace
o životě v regionu

RADIO BONTON,
a.s / Radio Bonton

Hit rádio (CHR)

p. 18-30 let

Hity posledních 10ti let tvoří min.
Podíl mluveného slova min. 7,5-8%,
70% celkového objemu vysílacího podíl publicistických a zpravodajských
času, dále house music a D'n'B
poradu min. 3,5%, zpravodajství,
hitparády, informace o hudbě, filmu,
kultuře životním stylu módních
trendech, soutěže

Radio Contact
nezávislá hudební, informační,
Liberec spol. s r.o. / komerční rozhlasová stanice
Radio Contact
Liberec

20-50 let

hudba od 60. let do současnosti
pop, rock, soft rock, rock and
roll+v menší míře dance, disco,
country, folk
podíl světové produkce 60-70%
podílu hudby

Radio Černá Hora II hudební stanice s lokálním
s.r.o. / RADIO
zpravodajstvím
ČERNÁ HORA

p.20-29 let s. 12¬
45 let

hudba středního proudu a hity 80. lokální právy a vstupy z akcí, dopravní
a 90. let, formát hot AC blížící se a kulturní servis, sněhový servis,
až CHR
oznamy a hudební upoutávky, písničky
na přání, hudební pořady, zábava

lokální programové
prvky

LONDA, spol. s r.o. Celoplošné zpravodajské a
informační rádio, v hudební
/ RÁDIO IMPULS
složce vysílání s maximálním
zaměřením na českou produkci

p. 30-45 let

Maximální zaměření na českou
hudební produkci - 6 5 % , rock,
folk, pop

Podíl mluveného slova - 3 2 % , z toho
2 2 % zpráv a informací. Zpravodajství
0 6 : 0 0 - 2 0 : 0 0 - 2 x v hodině + servisní
informace, aktuální téma dne, kontaktní
porady - reakce posluchačů, důraz na
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o./Signál Radio

p. okolo 50 let

Hudba od 60. let po současnost,
75% domácí tvorby - dechovka,
folk, rock, jazz, alternativní
hudební směry, vážná hudba,
oldies

Zpravodajství, kulturní servis , dopravní
servis, počasí, sport, kinematograf,
sportžurnál, debatní porady, soutěže,
přehled tisku, kurzovní lístek, burza
práce, právní poradna, písničky na
přání

Informace z
regionů,
společenské a
sportovní dění v
regionu

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne pod
16% z hudební produkce
Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6% z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba 14,9%

Nezávislá regionální stanice se
zaměřením na publicistiku s
většinovým podílem české
hudební tvorby

Radio
Proglas, Rodinné rádio
s.r.o.
/
RADIO
PROGLAS

Částečně
zachytitelné:

651-20

s. 25-50 let

Zpravodajství ze světa, z domova a v
maximální míře z regionu, dopravní
infprmace, počasí, kulturní servis,
hádanky, soutěže, písničky na přání,
podíl hudby cca 60%, podíl mluveného
slova 15 %, podíl zpravodajství 7%

zpravodajství z
regionu

Nevysílá reklamy, podíl mluveného Denně
zprávy Duchovní pořady
slova neklesne pod 35%, podíl pořadu z pokrytých regionu
pro děti a mládež neklesne pod 6%:
vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pro všechny
věkové
skupinyje
kulturním,
informačním,
náboženským,
Populární
a výplňová
hudba
vzdělávacím
i zábavným
médiem;
42,9%,Folklórní hudba 4,5 %

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / Country
VÝCHOD

hudební rádio rodinného typu, 25-50 let s
kontaktní pořady, komerce,
přesahy
zpravodajství se zaměřením zejména dolů
na region

MEDIA BOHEMIA
nezávislá rozhlasová stanice
a.s. /Hitrádio Magic rodinného typu

p. 2 0 ^ 5 let

MEDIA BOHEMIA Hudební rádio se zaměřením p. 12-35 let
a. s. / Fajn radio
na region a současnou hudbu
Life

651-21

hity od 70. let do současnosti

Zpravodajství včetně sportu,
aktuální informace
informační servis, dopravní
z regionu
zpravodajství, publicistika,
moderace zábavy; podíl mluveného
slova 7-10 % mimo reklamu v prime
time, podíl regionálních informací
25 % z mluveného slova

zejména populární
hudba+některé menšinové žánry
(country, folk, oldies, nezávislá
scéna)

Zpravodajství (svět, domov, region,
sport, doprava a počasí), publicistika,
kultura, hudební a specializované
pořady; podíl mluveného slova 12-15%,
podíl zpravodajství 15% mluveného
slova

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov
nad Kněžnou,
Trutnov a Hradec
Králové)

Soft rock, pop, módní trendy,
mluvené slovo cca 1 5 %

Česká a zahraniční produkce
(10:90), zpravodajství, informace a
servis (Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího
podílu mluveného slova

Informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském
dění v regionu
(cca 40 %
zpravodajství)

Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
VKV vysílače Ml. Boleslav Bradíec 103,5 MHz.

Měřítko:

10 km
i

i

