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tuto výroční zprávu rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválila na svém 4. zasedání dne
18. 2. 2015 usnesením k bodu 57. programu.

rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 2015
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PŘÍLOHY

1) rozšířený přehled právních předpisů
2) rozhodnutí rady o udělených licencích k provozování rozhlasového vysílání a kritériích, na základě kterých byly
licence uděleny, s podrobným odůvodněním udělení licence vítěznému žadateli a jeho licenčními podmínkami
a s podrobným odůvodněním zamítnutí žádostí ostatních účastníků řízení
3) výsledky kontroly televizního vysílání
4) výsledky kontroly rozhlasového vysílání
5) výsledky kontroly obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
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STAV A TRENDY V OBLASTI REGULACE VYSÍLÁNÍ

v rámci svých zákonných povinností si rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen rada) jako každoročně stanovila
priority, které se týkají událostí významného společenského dosahu (volby do evropského parlamentu a volby do senátu
a obecních zastupitelstev), ale i dlouhodobých trendů, které se jeví jako problematické a zasluhují zvláštní pozornost.
dlouhodobým úkolem rady je ochrana dětského diváka před závadnými mediálními obsahy. aktivity rady v této oblasti
jsou již několik let spojeny s provozováním webových stránek děti a média. nejinak tomu bylo i v roce 2014. rada
se v tomto období zaměřila hlavně na monitoring upoutávek na večerní pořady, které jsou velmi častým předmětem
stížností diváků, zejména rodičů malých dětí. zvláštní pozornost si pak zasloužil vliv obchodních sdělení na chování dětí.
rada se seznámila se studií dětský konzumerismus a jeho podpora v televizním vysílání. téma dětského konzumerismu
je v českém prostředí prozatím málo zmapované, nicméně rada dlouhodobě zařazuje problematiku konzumerismu
do svých priorit a rozvíjí iniciativy, které by daný fenomén zmapovaly z různých úhlů pohledu. zůstává však faktem,
že systematické vychovávání dětí ke konzumerismu prostřednictvím reklamy a dalších forem obchodních sdělení je
závažným celospolečenským problém a nelze očekávat, že by aktivity rady v této oblasti v dalších letech ustaly. studie
splnila svůj účel, totiž seznámit odbornou veřejnost s problematikou dětského konzumerismu a jeho negativními
důsledky, používanými konzumními apely v reklamách, a s poznatky o současném stavu televizního vysílání určeného
dětskému divákovi.
jako tradičně ve volebním roce se rada zaměřila na monitoring médií v předvolebním období, zejména pak na dodržování
principu objektivity a vyváženosti s důrazem na svobodnou soutěž politických subjektů ucházejících se o přízeň voličů.
monitoring pokryl období celého měsíce před volbami a zabýval se zpravodajstvím, předvolebními pořady a publicistikou.
analýzy spolu s přijatými závěry byly zveřejněny na webových stránkách rady.
v souvislosti s předvolebním vysíláním nelze nezmínit stanovisko k výkladu politického obchodního sdělení, které rada
přijala 19. listopadu 2014 na svém 21. zasedání. stanovisko reaguje na nový trend, který nastolila kauza vodňanské kuře
před parlamentními volbami v roce 2013, a navazuje na dlouhodobou snahu uchránit prostor rozhlasového a televizního
vysílání před nástroji politického marketingu.
rada se rovněž vrátila k prioritě stereotypizace menšin, která byla odložena z důvodu předčasných parlamentních voleb
v roce 2013. rada si nechala zpracovat rozsáhlý monitoring, který zahrnoval období dvou náhodných kalendářních
měsíců, následně byla zpracována rozsáhlá analýza programů Čt1, Čt24, nova a Prima. výsledky analýzy byly
zveřejněny na webu rady.
velký problém ve vysílání i nadále představují ezoterické a soutěžní interaktivní pořady, které jsou předmětem řady
stížností. rada se jimi opakovaně zabývala a intenzivně hledala možnosti jejich postihu. výsledkem je zahájení řady
správních řízení a podání několika trestních oznámení. v rámci prevence vydala spolu se slovenskou vysílací radou
společné tiskové prohlášení, jehož cílem bylo varovat veřejnost před tímto typem pořadů. Problematika těchto pořadů
se stala i jedním z témat na konferenci mediální relexe v telči, kterou pořádá již tradičně rada ve spolupráci s Českou
televizí a Českým rozhlasem.
v průběhu roku 2014 došlo k zásadním posunům ve správních řízeních týkajících se vysílání programu bbc. správní
soudy deinitivně potvrdily platnost převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele a na základě této skutečnosti
byla ukončena také správní řízení o uložení pokuty za neplnění licenčních podmínek. Pokuta uložená za nedodržení
licenčních podmínek (nezařazení bloku Českého rozhlasu do vysílání) již obstála při soudním přezkumu, správní soudy
potvrdily názor rady, že se jedná o platnou licenční podmínku. Provozovatel vzal zpět svou žádost o změnu licenčních
podmínek, kterou podal v roce 2013, a na konci roku 2014 podal nové žádosti o změnu licenčních podmínek, které rada
bude řešit v průběhu roku 2015 a které mohou přispět k vyřešení podmínek vysílání tohoto programu.
v uplynulém roce rada obdržela 1 043 stížností, vydala 235 upozornění na porušení zákona, uložila 62 pokut a udělila
73 licencí.
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v únoru 2014 rezignovala na svou funkci předsedkyně rady, kateřina kalistová, a s platností od 5. března 2014 byl
zvolen novým předsedou rady ivan krejčí. kateřina kalistová rezignovala i na členství v radě, a to v listopadu loňského
roku, 30. června 2014 byla do funkce členky rady jmenovaná jana kasalová. ke konci roku 2014 rada fungovala v tomto
složení:
martin bezouška
milan bouška, místopředseda
Pavel Foltán, místopředseda
václav jehlička
jana kasalová
jan kostrhun
ivan krejčí, předseda
dalibor matulka
irena ondrová, místopředsedkyně
milada richterová
richard svoboda
jiří Šenkýř
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A. AKTUÁLNÍ SEZNAM PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ, PROVOZOVATELŮ
PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVATELŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH
MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
(§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.)
Působnost rady, stanovená § 5 zákona č. 231/2001 sb. a § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 132/2010 sb., se v roce 2014
vztahovala na 282 subjektů, kterým bylo uděleno celkem 403 licencí (oprávnění k provozování rozhlasového nebo
televizního vysílání) a 150 registrací (oprávnění k provozování převzatého vysílání), a na 109 subjektů, které mají
evidováno 158 služeb na vyžádání. Působnost rady se též vztahuje na dva provozovatele vysílání ze zákona.
seznamy provozovatelů vysílání a evidovaných subjektů rada zveřejňuje na svých webových stránkách, na adrese http://
www.rrtv.cz, a to včetně údajů o době platnosti licencí a programových podmínek udělených licencí.
Typy vysílání provozovaného na základě licence a počty vydaných licencí
rada v licenčním řízení uděluje licence, které opravňují provozovatele k provozování rozhlasového nebo televizního
vysílání. na udělení licence není právní nárok, uděluje se na dobu určitou; pro televizní vysílání na dobu 12 let, pro
rozhlasové vysílání na dobu 8 let.
Licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
a družice
televizní vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družic
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
rozhlasového regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů
rozhlasového celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
rozhlasového celoplošného digitálního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů
televizního regionálního/místního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů
televizního celoplošného vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů
CELKEM licencí

Počet licencí
celkem
2
70

Počet licencí
udělených v roce 2014
0
11

1

0

21
94

1
6

149

46

2

0

7

3

28

5

15

1

14

0

403

73

Typy vysílání provozovaného na základě registrace a počty vydaných registrací
registrace opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání v kabelovém systému, prostřednictvím družice,
vysílačů nebo zvláštních přenosových systémů. Při splnění podmínek stanovených zákonem vzniká na registraci právní
nárok.
Registrace
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů
CELKEM registrací

Počet registrací
celkem
5
130
10

Počet registrací
v roce 2014
0
2
2

5

2

150

6
9

audiovizuální mediální služba na vyžádání
audiovizuální mediální službou na vyžádání se rozumí služba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost
poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání. jejím hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem
informování, zábavy nebo vzdělávání a umožnění sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální
žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.

počet poskytovatelů / počet služeb

Počet celkem
109/158

Počet za rok 2014
30/34

Typy vysílání provozovaného na základě zvláštního zákona
televizní vysílání na základě zákona č. 483/1991 sb. o České televizi
rozhlasové vysílaní na základě zákona č. 484/1991 sb. o Českém rozhlasu
Aktuální seznamy provozovatelů vysílání, provozovatelů převzatého vysílání a poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání jsou umístěny v závěru této zprávy.

10

B. INFORMACE O SITUACI V ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM
VYSÍLÁNÍ, V PŘEVZATÉM ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
A V POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB
NA VYŽÁDÁNÍ VČETNĚ INFORMACE O POSTUPU PŘI PŘECHODU
NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
(§ 6 odst. 1, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.)

aKTIVITY RaDY
Konference Mediální relexe 2014 v Telči
rada ve dnech 23.–24. září 2014 uspořádala ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem konferenci s názvem
mediální relexe 2014, která navazovala na dva úspěšné ročníky. rada se tímto počinem snaží, společně s médii veřejné
služby, o vytvoření tradice každoroční odborné konference, která by sloužila jako platforma pro setkávání mediálních
odborníků a profesionálů z oboru a která si klade za cíl otevírat témata důležitá pro naši mediální scénu, a to jak
z odborného, tak celospolečenského hlediska.
konference se zúčastnili přední mediální experti z akademické sféry, zástupci mediálních rad, ministerstva kultury
a představitelé samotných médií.
dominantním tématem konference bylo propojení politiky a médií, kdy v úzkém vztahu mezi světy politického
rozhodování a mediálního zobrazování je vždy zakódováno nebezpečí závislosti. dalšími tématy pak byla politická
reklama, ochrana dětí a mladistvých před nevhodným obsahem a problémy spojené s vysíláním ezoterických a soutěžních
pořadů.
konference měla v odborných kruzích opětovně velmi dobrý ohlas.
Konference Regulace českých médií
ve dnech 5.–6. června 2014 a následně ve dnech 27.–28. listopadu 2014 se konaly konference pod názvem regulace
českých médií, které uspořádala Fakulta sociálních věd uk ve spolupráci s radou pro rozhlasové a televizní vysílání
a ministerstvem kultury Čr.
konference se zúčastnili přední mediální experti z akademické sféry, zástupci mediálních rad, ministerstva kultury
a představitelé samotných médií.
obě konference se zaměřily na řadu aktuálních témat, přičemž pozornost byla věnována zejména české mediální
legislativě a nezbytnosti její změny. na potřebě komplexní novelizace příslušných zákonných úprav se shodli jak zástupci
dozorových orgánů, tak reprezentanti médií. je nicméně zřejmé, že hledání shody na inální podobě nové právní úpravy
bude značně složitým procesem.
bouřlivou diskusi vyvolala i dílčí témata konferencí. zejména pak téma regulace politické reklamy či reklamy sexistické.
jako velice kontroverzní téma se ukázala být i otázka hledání místa veřejnoprávních médií v současném mediálním světě.
Konference ASNEP
dne 18. ledna 2014 se konala konference skryté titulky z pohledu legislativy, kterou uspořádala asociace organizací
neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel ve spolupráci s jednotou tlumočníků a překladatelů.
konference se zúčastnili i zástupci Úřadu rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kteří přítomné seznámili s tím, jakým
způsobem rada dozoruje zákonné povinnosti, které upravují zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým
postižením.
Účastníci konference byli seznámeni s výsledky kontrol a s postupy, které rada přijala v případech, kdy bylo shledáno
porušení zákona ze strany provozovatelů vysílání.
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zástupci Úřadu rady také upozornili na nedostatky současné zákonné úpravy, která znesnadňuje efektivní kontrolu
ze strany regulačního orgánu. Formulovány byly rovněž konkrétní návrhy, které by měla relektovat plánovaná novela
zákona o vysílání.
Kafka
dne 13. listopadu 2014 byl upořádán v rámci asociace regionálních a lokálních televizí odborný seminář zaměřený na
problematiku provozování televizního a internetového vysílání.
semináře se zúčastnili i zástupci Úřadu rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kteří přítomné seznámili s tím, jakým
způsobem rada dozoruje zákonné povinnosti, které jsou upraveny zákonem o vysílání, o reklamě a o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání.
zástupci Úřadu rady v rámci svých panelů osvětlili účastníkům semináře nejasností týkajících se zakázané reklamy,
sponzorování pořadů či umístění produktu. dalším tematickým okruhem pak bylo dodržování zákonných podmínek
v případě poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Sympozium o doplňcích stravy
dne 3. dubna 2014 se uskutečnilo sympozium na téma aktuální otázky práva proti nekalé soutěži. cílem sympozia,
které je součástí projektu Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe, kterého je rada
partnerem, bylo propojit teoretické znalosti z oblasti nekalé soutěže s praktickými dovednostmi povolaných odborníků,
proto se prezentace i následné diskuze k nim věnovaly především aktuálním otázkám, které trápí současnou právní praxi
zejména v souvislosti s novou právní úpravou nekalé soutěže v občanském zákoníku a zákona o regulaci reklamy.
zástupce Úřadu rady pro rozhlasové a televizní vysílání prezentoval téma regulace televizní reklamy na doplňky stravy.
téma bylo představeno z hlediska základních zákonných ustanovení a problematických aspektů právní úpravy. Prezentace
byla doplněna o ukázky z praxe, judikáty a především názorné ukázky konkrétních reklam, za jejichž odvysílání bylo
v rámci správních řízení uloženo sankční opatření. na závěr bylo představeno několik ukázek tzv. product placementu.
závěry z konference byly prezentovány v recenzovaném odborném tisku.

PRIORITY RaDY
rada se při své činnosti řídí zákonem o vysílání, zákonem o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, zákonem
o reklamě a dalšími právními předpisy. rada v rámci své pravomoci uděluje licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání, registruje převzaté vysílání, eviduje audiovizuální mediální služby na vyžádání, monitoruje obsah
vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a případně uděluje sankce podle zákona.
všem těmto činnostem se rada věnuje bez výjimky, v jejich rámci si nicméně každoročně stanovuje priority, na něž
se v daném kalendářním roce zaměřuje. volba priorit zpravidla relektuje aktuální události (například konání voleb),
společenskou poptávku (snaha o omezení vlivu reklamy na děti), palčivé problémy (mediální relexe etnických menšin)
apod.
k vyhodnocení plnění priorit rada tradičně přistupuje na jednom ze svých posledních zasedání příslušného roku. na
22. zasedání, které se konalo dne 2. prosince 2014, rada schválila materiál, který vyhodnocoval, jakým způsobem byly
naplněny priority, které si rada předsevzala pro kalendářní rok 2014.
následující podkapitoly se podrobně věnují nejpodstatnějším tématům, která byla zahrnuta do priorit rady za rok 2014.
VÝKLaD ZÁKaZU POLITICKÝCh ObChODNÍCh sDĚLENÍ
rada se v roce 2014 rozhodla zaměřit pozornost na deinování pojmu politické obchodní sdělení. volba této priority
relektovala fakt, že rok 2014 byl rokem supervolebním a téma obhajitelnosti zákonného zákazu politické reklamy je
předmětem bouřlivých debat jak ze strany politických subjektů, které by se rády touto formou svým voličům prezentovaly,
tak ze strany médií, pro která by politická reklama byla významným zdrojem zisku.
v průběhu roku si rada zadala zpracování několika právních a analytických materiálů, které zkoumaly fenomén
politické reklamy. výsledkem této snahy bylo vydání stanoviska dle § 5 písm. z) zákona o vysílání k výkladu ustanovení
§ 48 odst. 1 písm. e) zákona o vysílání, které zakazuje zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí
a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva územního
samosprávného celku, na 21. zasedání dne 19. listopadu 2014.
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Stanovisko Rady k výkladu politického obchodního sdělení
zákaz politických obchodních sdělení ve vysílání, formulovaný v ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 sb.
(„Provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých
kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní
zákon nestanoví jinak.“), směřuje k zachování spravedlivé politické soutěže a volební rovnosti, přičemž tento základní
předpoklad přirozeného demokratického procesu ospravedlňuje omezení svobody slova, k němuž v důsledku zákonného
zákazu dochází.
zákaz politických obchodních sdělení vychází z premisy, že občan/volič by neměl být jednostranně manipulován
politickým marketingem. veřejná debata by neměla být závislá na schopnosti nastolovatele agendy zaplatit si vysílací čas
ke své prezentaci.
nejsilnější médium, kterým televize dosud je, by mělo být platformou poskytující celou škálu politických informací a idejí,
mělo by být místem pluralitní veřejné debaty, aby občan pouze na základě vlastní úvahy mohl hledat své osobní postoje.
i malé či nově se etablující politické subjekty, které by si nemohly dovolit obrátit se na občana prostřednictvím placené
reklamy, jej tak mohou oslovit jako rovnocenní partneři bohatých a tradičních politických stran v rámci standardního
redakčního obsahu televizního a rozhlasového média, v diskuzních, publicistických a zpravodajských pořadech.
eventuálně, v případě voleb, u nichž to volební zákon umožňuje, prostřednictvím shodně vyhrazeného vysílacího času
pro bezplatné politické spoty.
zákaz placených politických obchodních sdělení ve vysílání výrazně ovlivňuje i inancování politických stran. Pro rovnou
politickou soutěž je optimální, aby se politické strany, které se ucházejí o přízeň voličů, mohly zaměřit na své volební cíle
a na strategie, jak těchto cílů dosáhnout, nikoli na honbu za inančními prostředky, které by potřebovaly na politickou
reklamu.
zákaz politické reklamy v televizi je i „ochranou“ televizních společností, aby nebyly svedeny ke ztrátě politické neutrality.
riziko toho, že určitá televizní společnost by byla zavázána politickému subjektu, který je dominantním zadavatelem
politické reklamy na jejích programech, je zjevné. taková televizní společnost by pak svou „vděčnost“ mohla projevovat
i mimo vysílání obchodních sdělení, například ve zpravodajských a publicistických pořadech.
zákonný zákaz politických obchodních sdělení pamatuje na speciickou formu obchodních sdělení, která nabízejí službu
a zboží pouze v přeneseném smyslu slova („politický produkt“). nabízeným produktem či službou je v tomto kontextu
politický/volební cíl, politické ideje, volební program a politické osobnosti připravené tyto ideje, cíle a programy pro voliče/
spotřebitele naplňovat. spotřebitel/volič projevuje svoji vůli / spotřebitelské rozhodnutí prostřednictvím uskutečněné
volby – odevzdáním hlasu pro konkrétní politickou stranu, hnutí či politika.
Při vyhodnocování toho, zda odvysíláním konkrétního obsahu ve vysílání byl porušen zákaz politických obchodních
sdělení, musí být primárně posouzeno, zda se v případě daného obsahu jednalo o obchodní sdělení. tedy, zda dané
sdělení bylo odvysíláno za úplatu či jinou protihodnotu. zkoumáno musí být, kdo je zadavatelem tohoto sdělení, přičemž
není rozhodné, zda zadavatelem byla přímo politická strana, hnutí či politik (kandidát), o zakázané politické obchodní
sdělení se může jednat i v případech, kdy zadavatelem je osoba odlišná od uvedených politických entit. Podstatné není,
kdo obchodní sdělení zadal, ale v čí prospěch bylo zadáno, jaký je jeho cíl a kdo jsou jeho adresáti. Pro identiikaci
zakázaného politického obchodního sdělení je směrodatné analytické vyhodnocení obsahu obchodního sdělení.
jako zakázané politické obchodní sdělení je nutno hodnotit takové obchodní sdělení, jehož cílem je propagovat politickou
stranu, hnutí či politika; podpořit nebo vytvořit pozitivní image a kredit politické strany, hnutí či politika; zvýšit
šance politické strany, hnutí či politika ve volbách; ovlivnit politické postoje, chování a motivaci občanů/voličů. není
rozhodné, zda k naplnění těchto cílů dojde prostřednictvím propagace politických idejí, záměrů, politického programu
a osobností, nebo zda budou využity jiné prostředky.
odůvodnění:
směrnice o audiovizuálních mediálních službách, č. 2010/13/eu, ani žádná jiná norma plynoucí z evropského práva,
nezakazuje politická obchodní sdělení. zákaz obsažený v zákoně o vysílání je tak pravidlem čistě národního práva. navíc
pravidlem, jehož motivy zůstaly skryty, jelikož důvodová zpráva se k této oblasti nevyjadřuje.
zákaz politické reklamy je zásahem do obecné svobody slova. jeho legitimita tedy musí být podepřena důvody, které
obstojí jako legitimní jak ve světle ústavnosti, tak ve světle mezinárodního práva.
důvodem zákazu politické reklamy je úsilí o zajištění větší rovnosti politických subjektů a účastníků politické soutěže.
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rovnost šancí v politické soutěži by v ideálním případě měla být dána bez ohledu na ekonomické zázemí soutěžících
subjektů. zákonodárce seznal, že možnost politické reklamy zakládá možnost vytvoření disproporce šancí v závislosti na
ekonomickém zázemí politických sil, a proto ji zakázal, aby šance alespoň více vyrovnal a politickou soutěž přiblížil více
soutěži idejí a vzdálil soutěži mediálních agentur a inančního zázemí.
v této souvislosti je na místě zdůraznit, že studujeme-li fenomén politické reklamy, pak opakovaně narážíme na srovnání
dvou zcela odlišných přístupů – evropského (či spíše západoevropského) a přístupu amerického. americký politický
systém do značné míry stojí na „prodeji“ politických osobností prostřednictvím reklamy. jelikož množství reklamy či
její cena nejsou v usa regulovány, utrácejí se v souvislosti s volbami nepředstavitelné částky. a jelikož tyto inance je
třeba nějak získat, dochází v obrovském měřítku k propojení politiky s komerční sférou. diváci/voliči jsou nepřetržitě
vystavováni tlaku politické reklamy. a je nutno konstatovat, že nejde jen o čistě volební agendu, ale také o reklamu v širších
politických souvislostech. Prostřednictvím reklamy se nepřetržitě do povědomí občanů dostávají různé nátlakové skupiny
a jejich politické názory.
Převažující evropské postoje tento nátlak na občana ze strany politických partají a sociálních skupin, které si jej mohou
inančně dovolit, odmítají. státy, v nichž je politická reklama zakázána, vycházejí z premisy, že občan/volič by neměl být
jednostranně manipulován politickým marketingem. veřejná debata by neměla být závislá na schopnosti nastolovatele
agendy zaplatit si vysílací čas ke své prezentaci.
státy, v nichž je politická reklama zakázána, chtějí umožnit, aby alespoň nejsilnější médium, kterým televize dosud je, bylo
platformou poskytující celou škálu politických informací a idejí, bylo místem pluralitní veřejné debaty, aby občan pouze
na základě vlastní úvahy mohl hledat své osobní postoje. i malé či nově se etablující politické subjekty, které by si nemohly
dovolit obrátit se na občana prostřednictvím placené reklamy, jej tak mohou oslovit jako rovnocenní partneři bohatých
a tradičních politických stran v rámci standardního redakčního obsahu televizního média či eventuálně prostřednictvím
shodně vyhrazeného vysílacího času pro bezplatné politické spoty. zákaz placené politické reklamy v televizním vysílání
je vnímán jako ideální cesta skloubení svobody slova a volební rovnosti. tento zákaz pochopitelně výrazně ovlivňuje
i inancování politických stran. tradiční evropské demokracie považují za optimální pro rovnou politickou soutěž, aby
se politické strany, které se ucházejí o přízeň voličů, mohly zaměřit na své volební cíle a na strategie, jak jich dosáhnout,
nikoli na honbu za inančními prostředky, které by potřebovaly na politickou reklamu. a konečně zákaz politické reklamy
v televizi je i „ochranou“ televizních společností, aby nebyly svedeny ke ztrátě politické neutrality. riziko toho, že určitá
televizní společnost by byla zavázána politickému subjektu, který je dominantním zadavatelem politické reklamy na jejích
programech, je zjevné. taková televizní společnost by pak svou „vděčnost“ mohla projevovat i mimo vysílání obchodních
sdělení, například ve zpravodajských a publicistických pořadech.
uvedené důvody jsou plně uplatnitelné i v našem prostředí. lze dovozovat, že motivem zákazu, formulovaným
v ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 sb., je zachování rovné politické soutěže, přičemž tento základní
předpoklad přirozeného demokratického procesu ospravedlňuje omezení svobody slova, k němuž v důsledku zákonného
zákazu dochází.
vůle uchránit prostor televizního a rozhlasového vysílání před nástroji politického marketingu je dlouhodobá. zákaz
politické reklamy byl zakotven již do zákona č. 468/1991 sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, (§ 6
odst. 1 písm. d: „Provozovatelé jsou povinni dbát na to, aby do vysílání reklam nebyly zařazeny reklamy náboženské, ateistické
a reklamy politických stran a hnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“). následně jej v upravené verzi převzal zákon
č. 231/2001 sb. (§ 48 odst. 1 písm. d: „Provozovatelé vysílání jsou povinni nezařazovat do vysílání náboženské a ateistické
reklamy a teleshopping, reklamy politických stran a hnutí a reklamy nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy
zastupitelstva města nebo obce nebo vyššího územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“). a konečně
po novele zákona č. 231/2001 sb. v roce 2010 byl zákaz vztažen na obchodní sdělení.
jelikož důvodová zpráva neposkytuje argumentační oporu pro uvedený zákaz, lze pouze dovozovat, že byl motivován
obdobnými úvahami, jimiž se řídí zákonodárci ve většině západoevropských zemí.
Připomeňme v této souvislosti prohlášení britského výboru pro normy veřejného života (tzv. neillův výbor), který se ve
své zprávě, předložené britské vládě v roce 1998, vyjádřil k ponechání zákazu politické reklamy, který se ve velké británii
datuje již od roku 1954: „Bránění politickým stranám a dalším politicky motivovaným organizacím, aby si kupovaly vysílací
čas v televizi a rozhlase, s sebou přináší efekt omezení celkového množství peněz, které mohou být vydány, a tudíž omezuje
inanční částky, které musí takové organizace získat. Panuje téměř všeobecný konsensus s tím, že tyto efekty jsou prospěšné.
Volební kampaně ve Spojeném království jsou levnější než v mnoha jiných zemích. Během volebních kampaní nejsou televizní
diváci a rozhlasoví posluchači vystavováni neustálému přívalu stranické politické propagandy (která by byla, pokud by byla
povolena, z valné většiny nepochybně negativní). Snižuje se závislost stran na bohatých sponzorech. Političtí vůdci nejsou nuceni
trávit obrovské množství času a vydávat obrovské množství energie na shánění peněz na inancování televizních a rozhlasových
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kampaní. V neposlední řadě je výhodou skutečnost, že vysílací společnosti poskytují stranám volný čas ve vysílání. To znamená,
že všechny hlavní politické strany, a nikoli pouze ty nejbohatší, mají příležitost vyjádřit své názory. Téměř všichni, kdo pozorovali
volební kampaně ve Spojených státech, považují tyto aspekty systému Spojeného království za dokonalejší. Jsme přesvědčeni,
že současný režim dobře slouží této zemi a měl by zůstat zachován. …. pro vládu je dokonale vhodné, aby pokračovala na
základě skutečnosti, že zákaz politické reklamy v televizi a rozhlase je z právního hlediska obhajitelný. Odkazujeme zejména na
argument odůvodňující úplný zákaz na základě ochrany demokratického práva občanů Spojeného království nebýt v hlavním
reklamním čase vystavováni politické propagandě stran s nejbohatšími stoupenci. Pokud by soud v budoucnu rozhodl v opačném
smyslu, mohlo by to mít dramatický dopad na inancování politických stran. Pokud by měly tu možnost, pak by se strany téměř
jistě cítily povinny využít příležitosti vlastní propagace (nebo útoku na své soupeře) v televizi a rozhlase. Ve Spojených státech je
vysoké procento výdajů politických stran v předvolebním období věnováno na televizní reklamu. Je to právě tlak na inzerování,
stejně jako jakýkoli další faktor, který vytváří poptávku po peněžních prostředcích, a tudíž závody ve zbrojení mezi demokraty
a republikány... .“
i v zemích, kde je vysílání politické reklamy umožněno, jsou zpravidla nastaveny určité mantinely pro tento typ obchodních
sdělení (např. v podobě limitů na cenu za politickou reklamu či limitů pro maximální výdaje za politickou reklamu
stanovené pro politické strany).
k otázkám zákazu politické reklamy se vyjádřila i rada evropy v doporučení rady evropy č. (99)15 o opatřeních
týkajících se mediálního pokrytí volebních kampaní, v němž se konstatuje, že „pokud je placená reklama povolena, měla
by podléhat určitým minimálním pravidlům. ...V členských státech, kde je politickým stranám a kandidátům povoleno, aby si
zakoupili reklamní prostor pro volební účely, by měly regulační rámce zajistit, aby:
• možnost zakoupení reklamního prostoru byla dostupná všem soupeřícím stranám, a to za stejných podmínek a při
stejných sazbách;
• veřejnost si byla vědoma toho, že sdělení je placenou politickou reklamou.
Členské státy mohou zvážit zavedení ustanovení, které by omezilo množství prostoru na politickou reklamu, který si určitá
strana nebo kandidát mohou zakoupit, do svých regulačních rámců.“
je nutno konstatovat, že odborná literatura nenabízí jednotnou, všeobecně akceptovatelnou deinici politické reklamy.
nicméně poskytuje srovnání ekonomického a politického marketingu (newman – sheth; 1987; a heory of Political
choice behavior):
• „Politik nabízí voliči (klientovi) své služby stejně jako právník, lékař či realitní agent
• Volič za služby platí formou daní, stejně jako platí daně, které jsou investovány do vzdělání, bezpečnosti atd.
• Každého voliče motivuje a inspiruje něco jiného, což vede k tomu, že různí kandidáti jsou různě atraktivní. Podobně jsou
různě motivováni zákazníci při nákupu různého zboží.
• Volič očekává větší zájem a podporu od politika, kterého podpoří. Obdobně očekává zákazník větší užitek od zboží, které si
zakoupí.
• Volič má zpravidla možnost vybírat si z více kandidátů, stejně jako zákazník má na výběr více produktů.
• Volič i zákazník získávají informace pasivně či proaktivně.
• Volič po volbách prožívá spokojenost či nespokojenost, podobně jako zákazník po nákupu zboží.
• Zákazník může zboží reklamovat, volič může svou volbu změnit až v dalších volbách.“
některé deinice identiikují politickou reklamu jako komunikační proces, jehož prostřednictvím si zdroj (zpravidla
politický kandidát nebo strana) kupuje možnost vystavit publikum skrz masová média politickým sdělením se zamýšleným
efektem ovlivnit jejich politické postoje, přesvědčení a/nebo chování.
Přestože je zřejmé, že politická a obchodní reklama je založena na stejných principech, zákon zdánlivě vylučuje politická
obchodní sdělení z okruhu obchodních sdělení, jelikož obchodní sdělení vztahuje pouze k hospodářské činnosti (§ 2
odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 sb.: „obchodním sdělením se rozumí reklama, teleshopping a sponzorování a v případě
televizního vysílání rovněž umístění produktu nebo jiná obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která je určena k přímé
nebo nepřímé propagaci zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodářskou činnost, popřípadě jejího obrazu na veřejnosti,
a která doprovází pořad nebo je do pořadu zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo za účelem vlastní propagace“.).
v tomto kontextu je třeba připomenout, že obchodní sdělení je v zákoně poměrně novým pojmem, a to od června
2010, kam byl vložen novelou zákona provedenou zákonem č. 132/2010 sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, přičemž touto novelou byla relektována změna normativního rámce evropské unie v podobě přijetí nové
směrnice o audiovizuálních mediálních službách. tato směrnice, jež nahrazovala starou směrnici, upravila komplexněji
a v obecnější rovině některá pravidla televizního vysílání a zaváděla obecný zastřešující pojem, jenž měl pod sebe zahrnout
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všechny doposud ustálené podoby komerční propagace. nová směrnice přitom vymezuje obchodní sdělení pouze
jako nástroj propagace obchodního produktu, jeho nositele či příbuzného pojmu (obchodní značka, výrobce apod.).
evropská směrnice pak nerozšiřuje pojem obchodního sdělení mimo oblast hospodářské soutěže; čl. 1 bod 1 písm. h) zní:
„audiovizuálním obchodním sdělením [se rozumí] obrazová sekvence se zvukem nebo bez něj, která je určena k přímé či nepřímé
propagaci zboží, služeb či obrazu na veřejnosti fyzické či právnické osoby vykonávající hospodářskou činnost. Tato obrazová
sekvence doprovází pořad nebo je do něj zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo pro účely vlastní propagace.
Audiovizuální obchodní sdělení mají mimo jiné podobu televizní reklamy, sponzorství, teleshoppingu a umístění produktu“.
směrnice pak v jiných částech ani nezakazuje obecně politická sdělení nebo například náboženská sdělení, a pro případ,
že by byla vysílána za úplatu, tak dle logiky směrnice je nelze a priori podřadit pod pojem obchodní sdělení. Podřazení
úplatných náboženských a politických sdělení zadavatelů pod obchodní sdělení tak není ani implementací jiného
pravidla plynoucího z evropského práva. to ovšem neznamená, že směrnice zakazuje členským státům pojmout deinici
obchodního sdělení šířeji a podřídit ji v tomto přesahujícím rozsahu regulaci, která překračuje směrnicí vymezený rámec.
naopak preambule směrnice předpokládá, že regulace je v každém státě stanovena samostatně, stejně jako směrnice
uznává její potřebnost a nezbytnost. v bodu (31) preambule se uvádí: „(31) Měla by se v této směrnici stanovit široká
deinice audiovizuálního obchodního sdělení, která by ovšem neměla zahrnovat oznámení ve veřejném zájmu a bezplatná
upozornění na charitativní akce.“, z čehož lze dovodit pouze to, že stát by neměl do deinice obchodního sdělení zařadit
oznámení ve veřejném zájmu a bezplatná upozornění na charitativní akce.
deinice obchodního sdělení usiluje o deiniční postihnutí jakékoliv komerční reklamy, která se nějak vztahuje k soutěži
na trhu služeb a zboží. vztah ke zboží, službám nebo jejich poskytovatelům je sice v textaci obecné deinice patrný jako
nezbytný prvek obchodního sdělení, ale jiné části zákona s tímto prvkem obchodního sdělení nezbytně nepočítají.
v části zákona o vysílání, která upravuje právní regulaci obchodních sdělení, jsou vysloveny zákazy takových obchodních
sdělení, která nespadají pod textualistický výklad obchodního sdělení, tak jak je podán pod ust. § 2 odst. 2 písm. a)
zákona. konkrétně se jedná o obchodní sdělení, která zákon označuje jako náboženská a ateistická obchodní sdělení nebo
obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta
republiky nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku. z uvedeného je zjevné, že zákon za obchodní sdělení
považuje nejspíše i takové sdělení, které podporuje nejenom obchodní prvek soutěže, ale i aktéra či prvek jiných soutěží
založených na vzájemně si konkurujících konceptech (politická soutěž, mezináboženské vztahy apod.).
zákon tedy staví naroveň všechny sféry, které vytvářejí pole nějaké soutěže, a abstrahuje od toho, zda se jedná o soutěž
idejí, politických stran, politiků, náboženských myšlenek, či válčících stran. Pojem obchodní sdělení tak má podle zákona
mnohem širší význam a nevztahuje se pouze k obchodu.
zákaz, formulovaný v ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 sb., zahrnuje všechny formy obchodních
sdělení, přestože výskyt některých se zdá být méně pravděpodobný. o „politickém teleshoppingu“ lze uvažovat do značné
míry pouze teoreticky, jelikož divák nemůže udělat přímé spotřebitelské rozhodnutí – v tomto případě volební rozhodnutí
– u svého televizního přijímače. o politickém teleshoppingu by se nicméně dalo uvažovat, pokud by v rámci obchodního
sdělení byly nabízeny formou přímé nabídky produkty, které by nesly propagaci politické strany či hnutí – například
prodej stranických triček, stranické literatury, stranických upomínkových předmětů apod. sponzoring politickou stranou,
hnutím či kandidátem je naopak typem obchodního sdělení, které je zcela reálné a jeho výskyt již byl regulačním orgánem
ve vysílání v minulosti zaznamenán. v tomto kontextu je třeba zdůraznit, že rozšíření původního zákazu politické
reklamy na zákaz politických obchodních sdělení byl velmi rozumný právě s ohledem na fakt, že pokud by se ve vysílání
objevil trend sponzorování politickými stranami, pak by při pouhém zákazu politické reklamy neexistoval právní nástroj,
jak tomuto fenoménu čelit. další formou politického obchodního sdělení by mohlo být umístění produktu. Přestože se
tato možnost jeví jako kuriózní a nepravděpodobná, není ji možné vyloučit. lze si představit, že by se některý z hrdinů
dramatických příběhů mohl stát politicky činným a vstoupit do reálné politické strany, která pak bude do děje pořadu
zakomponována třeba prostřednictvím prezentace své ochranné známky.
Při úvaze, zda nějaké sdělení ve vysílání lze kvaliikovat jako zakázané politické obchodní sdělení, je třeba mít na paměti,
co je předmětem ochrany při zákonném stanovení tohoto zákazu. Předmětem ochrany je volná soutěž politických stran,
jak ji deinuje čl. 5 Ústavy: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran
respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ a čl. 22 listiny:
„Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž
politických sil v demokratické společnosti.“ Při hodnocení, zda konkrétní sdělení je, nebo není politické, je vhodné jako
základní kriterium posoudit, zda je s to zasáhnout do politické soutěže. Při této analytické činnosti je třeba samozřejmě
znát základní parametry politického systému státu. do politické soutěže zasahuje svým způsobem třeba i zpravodajství,
popřípadě třeba publicistické pořady, ale tam je zásah až sekundárním jevem primárního účelu, kterým je informovat
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veřejnost. v případě politické reklamy dominuje z hlediska účelu sdělení potřeba přímého zásahu do politické soutěže
formou ovlivnění.
Při hledání hranic mezi dovoleným a nedovoleným obsahem a při hledání hranic mezi referencí a propagací je třeba vyjít
z funkční a sémiotické analýzy obsahu a zjistit, zda sdělení svým obsahem slouží k informování za účelem vytvoření
si vlastního názoru, nebo zda slouží k upevnění nebo posílení nějakého politického názoru, vztahu ke konkrétnímu
politikovi, straně či jiné politické entitě.
zatímco v některých státech, kde zákon hovoří o „politické reklamě“, je nutno spekulovat o tom, zda se tento zákaz vztahuje
i na reklamu různých sociálních a nátlakových skupin a na reklamu, která otevírá otázky zvýšeného společenského zájmu,
znění ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 sb. svým výčtem jednoznačně vymezuje entity, jejichž reklamy
jsou ve vysílání zakázány. zákaz uplatněný našimi zákonodárci zjevně směřuje k agendě stranickopolitické.
k otázce, zda je politickým obchodním sdělením i obchodní sdělení, které nepropaguje politické ideje, cíle, volební
program, ale třeba jen osobnost politika (například jako charakterního člověka, úspěšného podnikatele, ochránce přírody
apod.), je třeba konstatovat, že je nepochybné, že politická soutěž v sobě nenese pouze prvek konkurenčního vztahu mezi
stranami či idejemi, které reprezentují tyto strany, ale rovněž v sobě nese prvek ryze osobní soutěže, tak jak jí předpokládá
čl. 21 listiny ve svých odstavcích 1) a 4). tento prvek osobní soutěže pak podléhá týmž prvkům regulace jako jakákoliv
jiná soutěž. Politická soutěž osobností předpokládá, že ti, kdo se ucházejí o veřejné funkce nebo o politické funkce, do
soutěže vstupují nejenom prostřednictvím politických myšlenek, ale i skrze své osobní vlastnosti a voliči je i podle těchto
vlastností posuzují.
jelikož ze zákonného zákazu politických obchodních sdělení neplyne, že by se daný zákaz vztahoval výlučně na obchodní
sdělení s „politickým obsahem“, je možné dovozovat, že se vztahuje i na obchodní sdělení politických uskupení a jednotlivců,
kteří se budou propagovat i jinými prostředky, než politickými idejemi, cíly a volebním programem. vytvoření populární
image politického subjektu je možné za využití řady nástrojů, které lze jen stěží deiničně podchytit. Přestože obchodní
sdělení nemusí obsahovat jedinou myšlenku či informaci politického charakteru, stále může jít o politickou reklamu,
budou-li její cíle politické – zvolení propagovaného politického uskupení nebo nezávislého kandidáta. Pro odhalení
a deinování politické reklamy je tak rozhodující sledovaný cíl.
analytické posouzení obchodního sdělení, u něhož existuje podezření, že je zakázaným politickým obchodním sdělení,
se tak vždy musí primárně soustředit na identiikaci sledovaného cíle obchodního sdělení a na jeho adresáty.
zároveň je třeba mít na paměti, že obchodní sdělení může mít hned několik propagačních plánů. to, že v prvním plánu je
nabízen například produkt s politikou nesouvisející, neznamená, že ve druhém či vedlejším plánu nemůže být propagován
politik či politická strana. analogii lze nalézt například u reklam obchodních řetězců či telefonních operátorů, kteří sice
primárně propagují svou značku, ale druhotně též například konkrétní zboží v akci nebo přístroje nabízené k tarifům.
zatímco například propojení propagace telefonního operátora a výrobce komunikačních technologií v jediném obchodním
sdělení (např. vodafone a nokia) nelze shledat jako problém z hlediska zákona, mohou nastat situace, kdy společná
propagace více „produktů“ v rámci jediného obchodního sdělení může být snahou o obejití konkrétního zákonného
ustanovení. ilustrovat to lze na snaze obejít zákonný zákaz reklamní propagace cigaret a tabákových výrobků. Pokud by
v reklamě na drahý vůz řidič kouřil, patrně by takové obchodní sdělení neušlo pozornosti regulátora a provozovatel by se
jen těžko mohl hájit tím, že nejde o reklamu na cigarety ale na automobil.
Při posuzování obchodního sdělení by vždy měla být zjišťována osoba zadavatele obchodního sdělení. Pro vyhodnocení
toho, zda skutečně jde o zakázané obchodní sdělení, ovšem není rozhodující, zda v pozici zadavatele stojí přímo politická
strana či hnutí nebo nezávislý kandidát. zákazu podléhají obchodní sdělení, která jsou zadána politickými uskupeními
a kandidáty, ale logicky rovněž taková obchodní sdělení, která propagují politická uskupení a kandidáty, aniž by v pozici
zadavatele bylo přímo toto politické uskupení a kandidát. kdyby totiž zákonný zákaz nepamatoval na tuto alternativu,
pak by vysílání mohlo být plné politické reklamy, kterou by zadávaly subjekty s politikou nesouvisející (jednotlivci,
obchodní společnosti) a k porušení zákona by nedocházelo. kontrola dodržování zákazu politických obchodních sdělení
se tak musí odvíjet nejen od faktu, zda si nějaké obchodní sdělení do vysílání nezadalo politické uskupení nebo nezávislý
kandidát, ale také, zda nějaké obchodní sdělení nepropaguje politické uskupení nebo nezávislého kandidáta, aniž by tento
byl zadavatelem. Podstatné je, v čí prospěch bylo obchodní sdělení zadáno, nikoli kým.
zásadním úkolem vyhodnocení sporného obchodního sdělení je jeho obsahová a sémiotická analýza, jejímž cílem je
odhalit a argumentačně doložit, zda obchodní sdělení směřuje k propagaci politické strany, hnutí či politika, zda usiluje
o to podpořit nebo vytvořit pozitivní image a kredit některých z těchto politických entit, zvýšit jejich šance ve volbách,

17

včetně využití prostředků k případné diskreditaci politických soupeřů (negativní pojetí reklamy) nebo jakýmikoli jinými
nástroji ovlivnit politické postoje, chování a motivaci občanů/voličů.
MONITORING VYsÍLÁNÍ sE ZaMĚŘENÍM Na ZTVÁRNĚNÍ MENŠIN a sPECIFICKÝCh
sKUPIN
v období února až března 2014 byl proveden monitoring zpravodajských a publicistických pořadů, odvysílaných na
programech Čt1, Čt24, nova a Prima s analytickým cílem vyhodnotit, jakým způsobem provozovatelé vysílání
informují o etnických a národnostních menšinách, o příslušnících náboženských menšin, o osobách se zdravotním
postižením, o seniorech, o sexuálních menšinách a v úvahu byla vzata rovněž genderová hlediska. byly vypracovány tři
analýzy, které zahrnuly v případě České televize 340 monitorovaných pořadů a v případě novy a Primy shodně po 68
pořadech.
z analyzované trojice provozovatelů byla Česká televize jediným, který ve svých pořadech pracoval s širšími kontexty
dané problematiky. informace o menšinách a speciických skupinách byly v případě České televize zpravidla prezentovány
citlivě, vyváženě, se snahou nepodléhat stereotypnímu uvažování o té které z nich. zároveň zde byla patrná snaha u menšin
ohrožených stereotypní nálepkou bezmocných lidí odkázaných na pomoc společnosti zdůrazňovat samozřejmost jejich
zapojení do běžného pracovního a společenského života, poukazovat na jejich aktivní přístup a oceňovat jejich obecný
přínos i konkrétní činy.
Programy Prima a nova se dané problematice věnovaly v minimální míře. v případech, kdy k identiikaci některé
menšiny nebo speciické skupiny došlo, jednalo se většinou o povrchní, bulvarizující informace, které ve vztahu ke
skutečným reáliím dané skupiny obyvatel neměly žádnou výpovědní hodnotu. o osobách se zdravotním postižením bylo
často referováno v souvislosti s různými zdravotními pomůckami nebo charitativními akcemi, o seniorech jako o obětech
kriminálního chování apod. nicméně byla patrná rovněž snaha nepodléhat zcela těmto předsudečným modelům
a zobrazovat dané menšiny i v jiných souvislostech, aby bylo zřejmé jejich nevyčleňované postavení v množině aktérů
zpravodajských příspěvků. ve vysílání programů Prima i nova došlo k drobným projevům určité zautomatizované
stereotypizace, jaká je v obecném celospolečenském diskursu obvyklá. nedošlo však k zjištění takového výskytu
předsudečné stereotypizace, aby bylo možno uvažovat o případném porušení zákona o vysílání.
výrazové prostředky používané ve zpravodajství pro kategorii osob se zdravotním postižením neodpovídaly ani u jednoho
z provozovatelů preferencím národní rady osob se zdravotním postižením, neboť tito lidé nebyli ve vysílání zpravidla
deinováni jako osoby se zdravotním postižením, ale v drtivé většině případů jako osoby zdravotně postižené, nebo pouze
výrazem postižení či handicapovaní. to platí zejména pro programy Prima a nova, ale ani ze strany televize veřejné
služby nebyla této věci věnována dostatečná pozornost.
resumé, které shrnuje základní zjištění analýz, je zveřejněno na webu rady pro rozhlasové a televizní vysílání: http://
www.rrtv.cz/cz/iles/monitoring/2014_monitoring_vysilani_se_zamerenim_na_ztvarnovani_mensin.pdf
MONITORING TELEVIZNÍhO a ROZhLasOVÉhO VYsÍLÁNÍ PŘED PaRLaMENTNÍMI
VOLbaMI 2013
objektivita a vyváženost informování v období před volbami je nezbytnou podmínkou férové politické soutěže, proto
monitoring rozhlasového a televizního vysílání v předvolebním období patří k hlavním úkolům rady. metodologie
předvolebního monitoringu je zpravidla připravována několik měsíců před začátkem volební kampaně.
na parlamentní volby na podzim 2013 jako na volby předčasné se rada a potažmo Úřad rady nemohly standardně
připravit. rada musela v časové tísni rozhodnout, jakým způsobem bude monitoring vysílání proveden. jelikož interní
kapacity Úřadu byly z velké části vyčerpány již dříve zadanými úkoly, bylo rozhodnuto, že monitoring bude z větší části
zpracován externě.
Předvolební monitoring zahrnuje analytické vyhodnocení stovek hodin audiovizuálních záznamů zpravodajských,
diskusních a publicistických pořadů za období několika týdnů, a to jak na programech obou veřejnoprávních provozovatelů,
České televize a Českého rozhlasu, tak na nejvýznamnějších celoplošných komerčních rozhlasových a televizních
programech (Frekvence 1, rádio imPuls, nova, Prima, televize barrandov) a rovněž na vytipovaných
programech místního a regionálního charakteru.
jelikož zpracování takovéhoto objemu záznamů je nereálné jediným subjektem tak, aby výsledky analýz byly známy
v únosném časovém horizontu, tedy v takovém časovém odstupu od konání voleb, aby neztrácely svou aktuálnost
a celospolečenský význam, rozhodla rada rozložit předvolební monitoring do několika částí.
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První, nejrozsáhlejší část předvolebního monitoringu, tvořilo vysílání veřejnoprávních provozovatelů, České televize
a Českého rozhlasu. tato část monitoringu byla zpracována agenturou Focus – centrem pro sociální a marketingovou
analýzu, spol. s r. o., jejíž odbornou záštitou je Phdr. jaromír volek, Ph.d. z katedry mediálních studií a žurnalistiky při
Fakultě sociálních studií masarykovy univerzity v brně.
druhou část předvolebního monitoringu tvořilo analytické vyhodnocení vysílání celoplošných komerčních rozhlasových
a televizních programů (Frekvence 1, rádio imPuls, nova, Prima a televize barrandov). toto zadání bylo
zpracováno dílem agenturou media tenor, jejíž výstupy byly zejména kvantitativního charakteru, a rovněž interními
analytiky Úřadu, přičemž ti se zaměřili na obsahovou analýzu posuzovaných pořadů.
třetí část monitoringu pak zahrnovaly analýzy, které se vztahovaly k regionálním televizním programům.
všechny analytické výstupy rada projednala v dubnu 2014. kompletní znění analýz je zveřejněno na webu rady: http://
www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/analyzy-vysilani/index.htm
na základě předložené analýzy předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu, která signalizovala určité
nedostatky v rámci pořadu interview daniely drtinové, zadala rada zpracování následné obsahové analýzy všech vydání
tohoto pořadu za období několika týdnů před konáním parlamentních voleb. tato následná analýza neodhalila žádné
pochybení z hlediska zákona.
na základě analýz celoplošných rozhlasových a televizních programů rada rozhodla vyzvat některé provozovatele
k podání vysvětlení v souvislosti s nejasnostmi, na které analýzy poukázaly. v jednom případě pak rada rozhodla zahájit
správní řízení, a to s provozovatelem cet 21 spol. s r. o. pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání,
kterého se mohl dopustit tím, že v pořadu vaše volba – kdo si zaslouží váš hlas, vysílaném na programu nova, došlo ke
zvýhodnění politických stran Čssd, ods, toP 09, ano, ksČm a sPoz oproti ostatním kandidujícím subjektům,
které měly dle předvolebních průzkumů reálnou šanci uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny.
toto správní řízení bylo následně zastaveno, jelikož účastník řízení dosud nebyl radou upozorněn na typově shodné
porušení povinnosti plynoucí z ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání. zároveň ovšem rada provozovatele cet 21
spol. s r. o. upozornila na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že v pořadu vaše volba – kdo
si zaslouží váš hlas, vysílaném na programu nova v různém vysílacím čase, nejčastěji od 22:25 (22:30, 22:35) hod.,
v období od 18. září 2013 do 25. října 2013, nevyváženě naložil s výsledným uplatněným klíčem, podle kterého byly
k prezentaci v daném pořadu vybrány jednotlivé politické subjekty a který se opíral zejména o výsledky předvolebního
průzkumu stranické preference a volební model v září od cvvm (centrum pro výzkum veřejného mínění, sociologický
ústav av Čr, v.v.i.), když na základě vlastního a neodůvodněného uvážení a nikoliv na základě výsledků tohoto jako
klíč sloužícího předvolebního průzkumu poskytl nevyvážený prostor pro prezentaci zástupců jednotlivých politických
subjektů, čímž v rozporu se zásadou vyváženosti zejména znevýhodnil konkrétní politické strany oproti ostatním
politickým subjektům. jako konkrétní příklad lze uvést ksČm. té byl navzdory výsledkům klíčového předvolebního
průzkumu poskytnut menší prostor pro prezentaci zástupců než politickým subjektům, které podle nastaveného klíče
bylo nezbytné považovat za slabší. zástupcům ksČm poskytnutý menší prostor pro prezentaci byl naopak srovnatelný
s prostorem, který byl poskytnut sPoz (podle průzkumu nejslabšímu subjektu s předpokládaným dosažením
hranice nezbytné pro zvolení zástupců do Poslanecké sněmovny PČr). stejně tak lze hovořit o zjevném znevýhodnění
strany Čssd, jejímž zástupcům byl poskytnut stejný prostor jako zástupcům ostatních subjektů (ano, toP 09 či
ods), byť ty podle výsledků předvolebního průzkumu s Čssd srovnávat možné nebylo. toto znevýhodnění Čssd
a naopak zvýhodnění těchto ostatních subjektů lze nejlépe demonstrovat na srovnání s ods, které byl poskytnut
stejný prostor pro dva zástupce jako v případě Čssd, byť ods dosahovala výrazně nižších (až méně jak čtvrtinových)
výsledků předvolebního průzkumu. tímto provozovatel porušil povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu
jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
Provozovatel cet 21 spol. s r. o. byl upozorněn na porušení téhož zákonného ustanovení také potom, co podal radě
vysvětlení, podle jakého klíče bylo vybráno pět politických subjektů (ods, Čssd, toP 09, ano, sPoz), které
dostaly možnost prezentovat se v rámci speciálních předvolebních zpravodajských příspěvků pořadu televizní noviny,
vysílaného od 19:30 hodin v období od 18. září 2013 do 25. října 2013 na programu nova. k porušení § 31 odst.
3 zákona o vysílání došlo odvysíláním těchto předvolebních příspěvků (série otázky na tělo, kdo nám bude vládnout
a ceny po volbách), jelikož provozovatelem uplatněný klíč, podle kterého byli do speciálních předvolebních příspěvků
zváni zástupci jednotlivých politických subjektů (stran) a který se opíral o výsledky předvolebního průzkumu stranické
preference a volební model v září od cvvm (centrum pro výzkum veřejného mínění, sociologický ústav av Čr,
v.v.i.), byl v rozporu se zásadou vyváženosti, neboť znevýhodňoval konkrétní politickou stranu (ksČm) oproti ostatním
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politickým subjektům, neboť jejím zástupcům nebylo umožněno reprezentovat tuto politickou stranu v rámci daných
speciálních předvolebních příspěvků, byť kritéria pro toto splněna byla.
Provozovatele barrandov televizní studio a. s. poté, co podal radě vysvětlení, na základě jakého klíče byli v období od
12. září 2013 do 25. října 2013 zváni představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do Ps PČr 2013 do
diskusních pořadů témata týdne, vysílaných pravidelně v sobotu od 12:00, příp. 12:40 hod., a témata týdne: rozhodněte
volby, vysílaných ve čtvrtek v čase od 20:50–22:10 na programu televize barrandov, a rovněž vysvětlení, zda pořad
témata týdne byl v uvedeném období koncipován jako předvolební, rada upozornila na porušení § 31 odst. 3 zákona
o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu témata týdne: rozhodněte volby v období od 12. září 2013 do 25. října
2013, jelikož jím uplatněný klíč, podle kterého byli do pořadu zváni zástupci jednotlivých politických subjektů a který
se opíral o výsledky předvolebního průzkumu společnosti médea research, byl v rozporu se zásadou vyváženosti, neboť
provozovatel zval reprezentanty jednotlivých politických subjektů nehledě na výsledky tohoto předvolebního průzkumu,
když sám na základě svého uvážení a rozhodnutí vybíral subjekty, které budou v pořadu zastoupeny. tím provozovatel
vlastním počínáním umožnil některým subjektům mediální prezentaci a některým naopak nikoli, což mezi kandidujícími
politickými subjekty, respektive mezi jejich příležitostmi vyvolalo nerovnosti. takovéto počínání nebylo v souladu se
zásadou vyváženosti.
Pochybení analytické výstupy odhalily i na některých regionálních televizních programech. Provozovatel zak tv s. r. o.
byl upozorněn na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním předvolební série vydání pořadu
studio z ve dnech od 11. září 2013 do 23. října 2013 vždy v rozličném čase na programu televize zak (do 3. října 2013
byl název programu r1 zak). Provozovatelem uplatněný klíč, podle kterého byli do pořadu zváni zástupci jednotlivých
politických subjektů (stran) a který se opíral o výsledky sněmovního volebního modelu median (červenec– srpen
2013) ze dne 23. srpna 2013, byl v rozporu se zásadou vyváženosti, neboť zvýhodňoval konkrétní politickou stranu
(kdu-Čsl) oproti ostatním politickým subjektům, což v důsledku znamenalo nerovné podmínky pro všechny politické
subjekty v rámci vysílání daného předvolebního politicko-publicistického pořadu.
Provozovatel bydžov s. r. o. byl rovněž upozorněn na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se dopustil
odvysíláním pořadu východočeské jedničky, respektive v něm obsaženého medailonu kandidáta ve volbách do Poslanecké
sněmovny jana chvojky, dne 18. října 2013 v 18:10 hodin (a následně v reprízách v období do 24. října 2013 22:15 hodin
včetně) na programu v1. tento pořad, respektive medailon byl odvysílán v rozporu se zásadami objektivity a vyváženosti.
neobjektivita informování spočívala především v prezentaci pozitivních hodnotících tvrzení o kandidátovi ve volbách
z pozice redakce bez věcné argumentace, která by opravňovala k takovému hodnocení, jako například, že je „úspěšný
mladý právník“, že se mu „podařilo úplně něco úžasného“, neboli že je to jeho zásluha, když byl v minulých volbách zvolen
do sněmovny ze spodní pozice na kandidátce, nebo že patřil „mezi nejaktivnější poslance v Poslanecké sněmovně“, a dále
například v prezentaci subjektivních motivů pro vstup hosta pořadu do politiky formou skutkového tvrzení z redakční
pozice, že tím důvodem byla „láska k jeho rodnému městu“. vyznění, jakého daný medailon byl, a období a počet repríz,
v jakém byl odvysílán, znamenaly nejen neobjektivní informování, ale také nevyvážený přístup k politickým subjektům
účastnícím se politického soutěžení, neboť daný medailon výraznou a ničím vyváženou pozitivní mediální prezentací
konkrétního představitele konkrétního politického subjektu tento politický subjekt oproti ostatním výrazně zvýhodnil.
MONITORING PŘEDVOLEbNÍhO VYsÍLÁNÍ PŘED VOLbaMI DO EVROPsKÉhO
PaRLaMENTU 2014
monitoring vysílání před volbami do evropského parlamentu se zaměřil na několik vybraných celoplošných rozhlasových
a televizních programů.
kvantitativně-kvalitativní obsahovou analýzu vybraných zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů České
televize a Českého rozhlasu za období od 23. dubna 2014 do 23. května 2014 zpracovala agentura Focus – centrum
pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o. analýzy vybraných pořadů, vysílaných ve stejném časovém období,
na programech nova, televize barrandov, Prima, Frekvence 1 a rádio imPuls, byly zpracovány interně,
mediálními analytiky Úřadu rady.
s výsledky monitoringu se rada seznámila na svém 21. zasedání dne 19. listopadu 2014. kompletní znění analýz bylo
zveřejněno na webu rady: http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/analyzy-vysilani/index.htm.
na základě analýzy vysílání Českého rozhlasu rada rozhodla požádat provozovatele o podání vysvětlení, jakým způsobem
zajišťoval vyváženost prezentace kandidujících subjektů v celku svého předvolebního vysílání, když v případě pořadu
názory a argumenty, vysílaného na programu Čro Plus v čase od 18:10 hodin v období od 26. dubna 2014 do 18. května
2014, a v předvolebních debatách ,vysílaných na programu Čro radiožurnál v čase od 17:05 hodin v období od 19.
května 2014 do 22: května 2014 (Předvolební speciály radiožurnálu) nezohledňoval při stanovení stopáže jednotlivých
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diskuzí počet jejich hostů. Podané vysvětlení provozovatele bude radě předloženo na začátku roku 2015, rada následně
rozhodne o dalším postupu ve věci.
o podání vysvětlení v souvislosti s nejasnostmi, na které analýza poukázala, byl požádán také provozovatel Ftv Prima,
spol. s r. o. radu zajímalo, na základě jakých hledisek bylo v období před volbami do evropského parlamentu v pořadu
Partie, tj. od 23. dubna 2014 do 23. května 2014, diskutováno pouze s předsedou strany ns-lev 21 o nadcházejících
volbách, konkrétně v díle odvysílaném dne 11. května 2014 v čase od 11:00 hodin na programu Prima, čímž bylo pouze
tomuto kandidátovi umožněno prezentovat se v rámci pořadu jakožto subjekt kandidující ve volbách do evropského
parlamentu 2014, což mohlo mít za následek zvýhodnění právě tohoto subjektu před ostatními kandidujícími. dále
rada požadovala od provozovatele vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do evropského parlamentu 2014 do jednotlivých vydání pořadu miniduel vysílaného každý
všední den jako příloha pořadu odpolední zprávy, vysílaných v čase od 17:40 hod., v období od 10. dubna 2014 do
23. května 2014 na programu Prima a co určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni. s vysvětleními
provozovatele Ftv Prima, spol. s r. o. se rada seznámí na některém z prvních zasedání roku 2015 a rozhodne o dalším
postupu.
o podání vysvětlení byl na základě analytických výstupů požádán také provozovatel Frekvence 1, a. s., který by se měl
vyjádřit k tomu, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do
evropského parlamentu 2014 do jednotlivých vydání pořadu Pressklub, vysílaného každou sobotu a neděli od 17:00
hodin v období od 23. dubna 2014 do 23. května 2014 na programu Frekvence 1. rovněž toto vysvětlení rada
projedná v roce 2015.
MONITORING PŘEDVOLEbNÍhO VYsÍLÁNÍ PŘED VOLbaMI DO ZasTUPITELsTEV MĚsT
a ObCÍ a DO sENÁTU 2014
ve dnech 10.–11. října 2014 proběhly v České republice volby do zastupitelstev měst a obcí a rovněž první kolo volby do
třetiny senátu PČr. o týden později, 17.–18. října 2014, se konalo druhé kolo senátní volby.
v souvislosti s konáním voleb rada zadala vypracování kvantitativně-kvalitativní obsahové analýzy vybraných
zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů České televize, Českého rozhlasu, programu nova, Prima,
televize barrandov, Frekvence 1 a rádio imPuls.
analýzu vysílání obou veřejnoprávních provozovatelů zpracuje agentura Focus – centrum pro sociální a marketingovou
analýzu, spol. s r. o. analýzy dalších uvedených programů budou zpracovány interně, mediálními analytiky Úřadu rady.
vedle programů celoplošných se kontrolní monitoring zaměří i na televizní provozovatele místního charakteru.
konkrétně byly k analytickému vyhodnocení vybrány programy provozovatelů město Štětí, město město albrechtice,
město kralupy nad vltavou, město Přibyslav, obec bystřice a obec Šlapanov. záměrně byly zvoleny televizní programy,
jejichž provozovateli jsou samotné obce či města, jelikož u tohoto typu provozovatele lze vysledovat největší riziko možné
ztráty informační neutrality a snahy o ovlivnění výsledku voleb v místě, kde je vysílání šířeno.
výsledky analýzy předvolebního vysílání budou známy až s odstupem několika měsíců, patrně v průběhu druhého
čtvrtletí roku 2015. výsledky monitoringu budou shrnuty ve výroční zprávě za rok 2015.
EZOTERICKÉ a sOUTĚŽNÍ POŘaDY
již ve výroční zprávě rady za rok 2013 byla značná pozornost věnována audiovizuálním obsahům, které pracovně
označujeme jako ezoterické a soutěžní pořady.
jde zpravidla o teleshoppingové bloky, které prostřednictvím telefonického hovoru za zvýšenou sazbu poskytují buď
služby v podobě věšteb a rad jasnovidců, léčitelů apod., nebo umožňují účast ve hře za příslibu možné peněžité výhry.
tyto pořady jsou velmi často předmětem diváckých stížností. stěžovatelé poukazují na záměrné prodlužování telefonního
hovoru s cílem co nejvyššího zisku, na netransparentní průběh soutěží, na zavádějící „věštby“, jejichž cílem je donutit
diváka k opětovnému volání či k využití jiných placených služeb esoterika apod.
rada v průběhu celého roku 2014 věnovala zvýšenou pozornost monitoringu těchto pořadů na všech programech, které
ve svém vysílání podobné formáty nabízejí, a rovněž možnostem postihu nekalého jednání provozovatelů těchto pořadů.
výsledkem monitoringu bylo zahájení několika správních řízení, zpravidla v souvislosti s odhalením nekalých obchodních
praktik. rada v určitých případech rovněž vyjádřila přesvědčení, že odvysíláním tohoto typu pořadů mohlo dojít ke
spáchání trestného činu podvodu, proto přistoupila k podání trestního oznámení. Problematice soutěžních a věšteckých
pořadů byl v září 2014 věnován i samostatný panel v rámci konference mediální relexe.
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téma věšteckých a soutěžních pořadů bylo i předmětem dvoudenního jednání mezi radou pro rozhlasové a televizní
vysílání a slovenskou radou pro vysielanie a retransmisiu. výsledkem tohoto jednání bylo vydání společné tiskové zprávy,
jejímž cílem bylo varovat veřejnost před tímto typem pořadů.
Patrně nejzávažnějším zjištěním, které monitoring těchto typů pořadů přinesl, bylo porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm.
b) zákona o vysílání, které provozovatelům vysílání zakazuje zařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují
chování ohrožující zdraví. tohoto jednání se dopustil provozovatel tv cz s. r. o. odvysíláním teleshoppingového
bloku ezo.tv dne 19. července 2014 od 19:00 hod. na programu active tv, v němž byla předkládána tvrzení
o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž bylo podporováno chování ohrožující zdraví. někteří diváci si totiž
zjištění a rady protagonistky (věštkyně) mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba
i závažných onemocnění. Provozovateli za toto pochybení bylo uloženo upozornění na porušení zákona.
jelikož obdobné jednání ze strany provozovatele zaznamenal monitoring programu active tv rovněž ve vysílání dne
9. listopadu 2014, bylo s provozovatelem zahájeno správní řízení, které bude ukončeno v průběhu roku 2015.
upozornění na porušení zákona za stejný delikt, tedy za vysílání obchodního sdělení, které podporuje chování ohrožující
zdraví, bylo uloženo také provozovateli tiptv broadcast s. r. o. současně bylo zahájeno správní řízení se zadavatelem
teleshoppingu vědmy radí, společností tiptv marketing services s. r. o., pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona
o reklamě, čehož se mohl dopustit tím, že uvedený teleshopping mohl být v rozporu s dobrými mravy, neboť využíval
motivu strachu volající divačky. moderátorka v pořadu diagnostikovala vážnou nemoc osoby blízké volající. Po sdělení
závažné domnělé diagnózy moderátorka volající slíbila pomoc a vyzývala ji, aby ji opět kontaktovala. lze předpokládat,
že na základě velmi závažného sdělení o zdravotním stavu přítele byla volající vystrašena. na základě strachu a obavy
o zdraví svého přítele nemusela být volající schopna rozlišit zištnost chování moderátorky a mohla akceptovat její výzvu
k opakovanému kontaktování za další úplatu, čímž se volající příjem služby mohl výrazně prodražit. volající ochromena
sdělenou informací a vedena touhou pomoci a nezanedbat nic v péči o svého přítele mohla opominout skutečnost, že
využívá komerčních teleshoppingových služeb a ne odborné léčebné pomoci. moderátorka tímto způsobem znatelně
ovlivnila chování volající jako spotřebitele tak, aby využívala jejích komerčních služeb i nadále. v případě, že správní
řízení potvrdí toto podezření, bude zadavateli teleshoppingu uložena inanční sankce.
KONTROLa JaZYKOVÝCh MUTaCÍ TELEVIZNÍCh PROGRaMŮ
v České republice je licencována řada televizních programů, které jsou vysílány do různých částí světa, mnohé z nich
v několika jazykových mutacích. v roce 2014 se rada rozhodla soustředit na monitoring jednotlivých jazykových mutací
programů, aby zjistila, zda se jednotlivé mutace liší skutečně jen jazykovou úpravou, či zda fakticky nejsou provozovateli
vytvářeny odlišné variace programu, lišící se zařazenými pořady či obchodními sděleními.
rada ve spolupráci s kolegy z regulačních orgánů v zemích sdružených v rámci cerF získala pro účely komparace
záznamy vybraných televizních programů ze stejného časového období. následně proběhl monitoring a obsahové
srovnání získaných záznamů.
komparaci byl podroben program cinemaX provozovatele hbo europe s. r. o. a program vh 1 european
provozovatele mtv netWorks s. r. o. monitoring programu cinemaX potvrdil totožnost obsahu komparovaných
záznamů. monitoringem a srovnáním záznamů programu vh 1 european bylo zjištěno, že na rumunském území byl
program šířen s odlišnými obchodními sděleními.
tato namátková kontrola, která byla s ohledem na nezbytné zapojení několika evropských regulátorů organizačně značně
náročná, přinesla řadu významných zjištění. kromě samotných výsledků analýzy například odhalila, že je mnohdy
nesnadné i pro dozorový orgán odlišit původ vysílaného programu a řádně identiikovat konkrétní licencovaný program.
slovinský regulátor totiž na žádost rady o poskytnutí záznamu programu vh 1 european zaznamenal a zaslal program
sice téhož názvu, ale šířený jiným provozovatelem, licencovaným mimo Českou republiku.
kontrola programů, které jsou na základě české licence vysílané v jiných evropských státech či dokonce mimo evropu, je
značně složitá. Provozovatel sice má povinnost uchovávat a poskytovat záznam svého programu radě, ale pokud rada
nemá možnost ověřit jeho autentičnost pořízením vlastního záznamu a zejména nemá účinné mechanismy, které by
umožnily ověřit, že se provozovatel nedopouští vytváření jakýchsi národních variant jediného licencovaného programu,
resp. zda fakticky na základě jedné licence nevysílá několik různých programů, není kontrola těchto programů adekvátní.
Pro vytvoření celkového obrazu fenoménu vysílání na základě licencí z České republiky do zahraničí uveďme informaci,
že mezi licencemi opravňujícími k šíření televizního programu do zahraničí, jsou i takové, které mají desítky cílových
zemí, v ojedinělých případech i více než 100.
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nemožnost přiměřené kontroly licencovaných programů, které jsou z České republiky vysílány do zahraničí, je krizovým
momentem v plnění dozorových povinností rady. na tento problém byl v dubnu 2014 upozorněn volební výbor PsP
Čr.
sTUDIE DĚTsKÝ KONZUMERIsMUs a JEhO PODPORa V TELEVIZNÍM VYsÍLÁNÍ
URČENÉM DĚTsKÉMU DIVÁKOVI
rada se dlouhodobě zabývá problematikou konzumerismu u dětí. zaměřuje se zejména na fenomén systematického
vychovávání dětí ke konzumerismu prostřednictvím reklamy a dalších forem obchodních sdělení, který považuje za
závažný celospolečenský problém.
v průběhu roku 2014 autorky mgr. alice junková a doc. blandína Šramová pro radu zpracovaly studii zaměřenou na
problematiku konzumních apelů, které s výchovou ke konzumerismu velmi úzce souvisejí.
studie v obecné rovině vysvětluje pojem konzumních apelů a rovněž poskytuje závěry výzkumu, který sledoval konkrétní
výskyty konzumních apelů zaměřených na dětské publikum ve vysílání programů Čt:d, televize barrandov a televize
smíchov. konkrétně studie vychází z monitoringu těchto programů ve dnech 4.–8. listopadu 2013 vždy od 18:00 do
20:00 hodin. ve všech případech se monitoring zaměřil na úseky vysílání určené dětským divákům.
studie konkrétně vyhodnocuje četnost obchodních sdělení, nejčastěji používané konzumní apely a využívání konzumních
apelů v závislosti na pohlaví dítěte.
Prostřednictvím konzumních apelů si zadavatelé reklamy systematicky již od narození vychovávají svého konzumenta,
jemuž vštěpují falešné hodnoty a představy. kvůli nekritickému přijímání mediálních obsahů a pod stálým tlakem reklamy
za pomoci konzumních apelů jsou děti denně přesvědčovány a upevňovány v názorech, že jejich štěstí závisí na vlastnictví.
takto vzniklé materialistické postoje jsou však spojeny s širokou škálou negativních důsledků, které ovlivňují život nové
generace.
Předmětná studie je k dispozici na webových stránkách rady:
http://www.rrtv.cz/cz/iles/monitoring/studie_detsky_konzumerismus_a_jeho_podpora_v_televiznim_vysilani.pdf

PŘEDVOLEbNÍ VYsÍLÁNÍ V RÁMCI aVMsnV
v roce 2014 byl zaměřen monitoring obsahu evidovaných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve vztahu ke
komunálním a senátním volbám, a to zejména s ohledem na fakt, že většina evidovaných služeb jsou zpravodajského
charakteru se zaměřením na místní či regionální zpravodajství.
zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání nijak neupravuje problematiku objektivity a vyváženosti.
nelineární služby, které nejsou odvozeny od televizního vysílání, tak ve zpracování pořadů vztahujících se k volební či
obecně politické tematice nesvazuje regulace, a snadněji se tedy mohou stát např. i platformou pro propagaci určitého
politického uskupení, názorového proudu apod.
Podstatným faktem dále je, že řada evidovaných subjektů je současně držitelem licence k provozování televizního vysílání.
umísťování odvysílaného audiovizuálního obsahu na web v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání násobí šanci,
že bude cílovou skupinou zachycen. Pokud by bylo odvysíláno sdělení, které lze vyhodnotit, nicméně nelze regulovat
z důvodu absence legislativní normy upravující obsah vysílání k lineárním službám, jako nevyvážené či neobjektivní, mělo
by v takovém případě vliv na mnohem širší okruh osob, než dokládají údaje o sledovanosti.
zmapování služeb z hlediska dodržování zásad objektivity a vyváženosti v předvolebním období tak může přinést
nové poznatky o tom, jak s touto tematikou poskytovatelé nakládají. zároveň pak mohou být odhaleny problematické
momenty, které se sledovaných subjektů týkají jakožto provozovatelů vysílání.

DODRŽOVÁNÍ VYVÁŽENÉ NabÍDKY PROVOZOVaTELI ZE ZÁKONa V ROCE
2013
ustanovení § 31 odst. 4 zákona o vysílání ukládá provozovatelům vysílání ze zákona, České televizi a Českému rozhlasu,
povinnost sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytovali vyváženou nabídku pro všechny
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obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický
nebo sociální původ a příslušnost k menšině.
jelikož souhrnné údaje, na jejichž základě lze vyhodnotit naplňování uvedené zákonné povinnosti, jsou samotnými
provozovateli shromažďovány a vyhodnocovány až po skončení kalendářního roku, získává rada data se zpožděním.
z toho důvodu je informace o naplňování uvedené povinnosti v roce 2013 zařazena až v této zprávě, která se věnuje roku
2014. Údaje za rok 2014 pak budou vyhodnoceny až v průběhu roku 2015.
Česká televize
Česká televize na výzvu rady k poskytnutí podkladů, jež by dokládaly, jakým způsobem Česká televize v roce 2013
naplňovala povinnosti, které pro ni vyplývají z ustanovení § 31 odst. 4 zákona o vysílání, poskytla materiál nazvaný
„Naplňování zákonných požadavků na vyváženost programové nabídky ČT“.
materiál obsahuje zejména data, která vyhodnocují vyváženost programové nabídky Čt podle zásahu sociodemograických
skupin, vyváženost podle vnímání nabídky Čt vzhledem k menšinám, podle diváckého očekávání a rovněž ve světle
proporcionality prezentace politických názorů.
v úvodním textu je konstatováno, že zatímco posouzení vyvážené programové nabídky vůči základním sociodemograickým
skupinám – tedy podle pohlaví, věku a sociálního postavení – nepřináší významnější výzkumné problémy, měření postojů
skupin deinovaných se zřetelem na jejich náboženství, národnostní či etnický původ a příslušnost k menšině je obtížné.
Přímé měření není často možné pro jejich malou četnost nebo i proto, že se tito diváci ke své etnické příslušnosti veřejně
nehlásí.
materiál uvádí, že vyváženost programové nabídky Čt vůči různým skupinám je posuzována z těchto pohledů:
a) míry zásahu různých skupin vysíláním Čt (zdroj: mediaresearch).
b) vnímání programové nabídky Čt vzhledem k menšinám – jak celou diváckou obcí, tak i vzhledem k náboženskému
a etnickému aspektu (zdroj: tracking Čt).
c) naplnění diváckého očekávání – je posuzováno podle míry uspokojení osobního vkusu a zájmů vysíláním Čt
z pohledu (zdroj: tracking Čt):
• základních sociodemograických skupin;
• různých diváckých skupin deinovaných podle jejich odlišného obecného očekávání od tv vysílání;
• různých diváckých skupin deinovaných podle jejich odlišné osobní preference jednotlivých žánrů;
• různých diváckých skupin deinovaných podle jejich odlišné osobní preference žánrů, které ve veřejnoprávním
vysílání Čt očekávají.
Přestože materiál poskytl řadu zásadních informací, neumožnil seznámit se s výzkumem či analýzou, která by zkoumala
divácká očekávání a potřeby speciických diváckých skupin, jakými jsou příslušníci konkrétních etnik a národností, věřící
jednotlivých církví či příslušníků sexuálních menšin. materiál pouze zdůraznil, že pořady pro minority a náboženské
pořady jsou preferovaným žánrem pro relativně malou skupinu diváků.
v tomto kontextu je ovšem třeba zdůraznit, že hlavním cílem televize veřejné služby ve vztahu k menšinovému divákovi,
ale vlastně k divákovi obecně, nemůže být vyčlenění skupin obyvatelstva podle barvy pleti, vyznání, sexuální orientace či
zdravotního postižení do izolovaných škatulek pro ně určených pořadů, v nichž často paradoxně dochází ke zdůraznění
jejich odlišnosti a kde bývá prezentováno jako velký úspěch každé začlenění této „abnormality“ do „normálního“ života.
cílem by naopak mělo být přirozené zobrazování minority tak, aby bylo zřejmé, že jejich neizolovaný pohyb uvnitř
většiny ve všech sférách života je věcí přirozenou, normální a neoddělitelnou. takové poznání může být někdy pro
většinového diváka nekomfortní, může jím být vytržen z jistot svého očekávání, ze svých stereotypních náhledů na svět,
dlouhodobě inhalovaných ze všech možných mediálních výstupů. Přirozená integrace příslušníků menšiny do vysílání
může být v neposlední řadě divácky nekomfortní i z hlediska formy pořadů – může být obtížnější sledovat řečnický projev
diváka se sluchovým postižením, může trvat déle, než moderátor na vozíku vystřídá ve studiu moderátora chodícího,
může být nezvyklé slyšet minoritní, často z hlediska většiny provokativní názory – ale to vše reálně patří do našeho světa.
rada se seznámila s materiálem, který byl provozovatelem poskytnut, a rozhodla požádat jej o jeho doplnění o analýzu
zpravodajství a publicistiky Čt za rok 2013 společnosti media tenor, která vyhodnocovala vyváženost prezentace
politických názorů podle jejich zařazení na levo-pravé škále.
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tento doplňující materiál provozovatel poskytl a rada se s ním seznámila na svém 13. zasedání. na tomtéž zasedání pak
přijala usnesení ve znění: „Rada bere na vědomí podklady zaslané provozovatelem Česká televize, které dokládají naplňování
§ 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. ze strany tohoto provozovatele.“
Český rozhlas
Český rozhlas vzhledem k množství pořadů a programů má vzhledem k prokazování naplňování požadavků zákona
poněkud jednodušší úlohu. materiál, jenž byl provozovatelem poskytnut, ve své první části vykazuje přehled všech
možných pořadů, které cílí na nejrůznější skupiny obyvatel, včetně menšin všeho druhu. druhá část obsahuje grafy
zobrazující srovnání struktury posluchačů rozhlasu jednak s populací celé Čr, jednak s populací jednotlivých regionů.
výčet první části je rozdělen do kapitol:
• zpravodajské pořady včetně dopravního zpravodajství
• Publicistické a dokumentární pořady
• Pořady náboženské a se zaměřením na etiku
• kulturní, umělecké a dramatické pořady
• Pořady zaměřené na etnický nebo národnostní původ
• Pořady se sociální problematikou
• hudební pořady
• sportovní pořady
• zábavní pořady
• Pořady pro děti a mládež
Přehled vykazuje stovky různých pořadů, včetně pravidelného vysílání slovenského, romského, polského a německého.
Grafy dokládají široký záběr vysílání Českého rozhlasu do nejrozličnějších cílových skupin.
nicméně i v materiálu Českého rozhlasu absentuje informace o případné větší interakci s příslušníky různých typů menšin
a možné větší relexi jejich konkrétních názorů a potřeb ve vysílání rozhlasu. obsažný je naopak výčet nejrůznějších
aktivit, kterými rozhlas ve vysílání připomíná důležité a zajímavé události a výročí.
na základě obsáhlého materiálu, který byl Českým rozhlasem poskytnut, je možné konstatovat, že jeho vysílání je v tomto
směru poměrně koncepční a ve směrování k zákonem jmenovaným menšinám i komplexní.
obecně vzato, stejně jako u České televize i u Českého rozhlasu se jeví přístup k menšinám poněkud protektorským
a nevykazuje znaky hlubšího a trvalejšího zapojení příslušníků samotných menšin. zajímavou výjimkou je informace
o zřízení kurzu pro romské redaktory, kteří se podílejí na romském vysílání.
Po seznámení s materiálem rada rozhodla i od Českého rozhlasu vyžádat doplnění, a to o informace, zda existuje
relevantními výzkumy podložené povědomí o tom, jak jsou posluchači spokojeni s politickou vyvážeností rozhlasu a zda
existuje výzkum, mapující spokojenost příslušníků menšin s vysíláním pro ně určeným.
k otázce ohledně výzkumu spokojenosti posluchačů s politickou vyvážeností zpravodajství a publicistiky odkázal Český
rozhlas na své evaluační výzkumy, které potvrzují stabilně vysokou důvěryhodnost Čro.
k otázce ohledně případného výzkumu mapujícího spokojenost příslušníků menšin s vysíláním pro ně určeným byla
zaslána informace, že speciální výzkum takového druhu v posledních letech nebyl realizován vzhledem k jeho nákladnosti
a nízké efektivitě. z evaluace 2013 plyne, že konkrétně programy pro národnostní menšiny jsou ze strany posluchačů
nejhůře hodnoceny. z podrobného studia výzkumu však plyne, že se jedná o odraz celkové nespokojenosti většinové
společnosti s tím, že takové pořady pro menšiny jsou vůbec zařazovány. ti, kdo pokládají takové pořady za potřebné, je
hodnotí mnohem pozitivněji.
rada po seznámení s uvedenými materiály přijala usnesení ve znění: „Rada bere na vědomí podklady zaslané provozovatelem
Český rozhlas, které dokládají naplňování § 31 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. ze strany tohoto provozovatele.“

sTÍŽNOsTI DIVÁKŮ a POsLUChaČŮ
rada na každém svém zasedání projednává stížnosti diváků a posluchačů. stejně jako v předchozích letech i v roce
2014 velký podíl měly stížnosti, které nepatří do pravomoci rady. opakovaly se stížnosti na údajnou neobjektivitu
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a nevyváženost či možné ohrožení dětí a mladistvých apod. rovněž se však objevilo několik velkých tematických okruhů
stížností, které byly zcela nové, neboť se týkaly referování o aktuálních událostech či zcela nových fenoménech.
Pokud jde o stížnosti, které se v posledních letech opakují, stále platí, že pokud jde o vztah k radě, mají diváci a posluchači
mnohdy zcela nereálná očekávání. rada divákům opakovaně vysvětluje, že není a nemůže být orgánem, který by předem
schvaloval podobu vysílání. takové počínání by bylo cenzurou, která je nepřípustná.
rada také nevykonává dohled nad provozovateli vysílání nad rámec povinností, jež jí stanovuje zákon o vysílání.
Provozovatel má právo vysílat programy svobodně a nezávisle a do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona
a v jeho mezích.
rada provádí zpětně monitoring vysílání, a to jak na základě interního systému kontroly vysílání (všech typů vysílání),
tak na základě konkrétních diváckých stížností. Podrobně je metodika monitoringu popsána ve výročních zprávách rady,
které jsou v plném znění dostupné na webu rady www.rrtv.cz.
rada rovněž na svých webových stránkách v sekci „otázky a odpovědi“ poskytuje vysvětlení v případě nejčastějších témat,
jež jsou předmětem stížností, viz: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/index.htm. Přesto se velká
část dopisů týká právě těchto témat. opět se např. objevovaly stížnosti na nespisovnou češtinu a celkově neprofesionální
řečový projev moderátorů.
Televizní vysílání
v televizním vysílání se stejně jako v roce 2012 a 2013 opakovaly i stížnosti na sponzorské vzkazy na prostředky pro
zkvalitnění erekce, zejména přípravek clavin, ale i arginmax, a to v souvislosti s možným ohrožením mravního vývoje
dětí a mladistvých. zákon ovšem reklamu na přípravky na podporu erekce nezakazuje a stejně tak nezakazuje sponzorské
vzkazy obsahující tyto produkty. aby bylo možné zasáhnout, musel by být obsah konkrétní reklamy či sponzorského
vzkazu v rozporu s některým zákonným ustanovením.
rada dále obdržela i v roce 2014 vysoký počet stížností na přílišnou hlasitost reklamních bloků oproti ostatnímu
vysílání, což je problematika, která od 1. června 2013 spadá do kompetence rady. diváci ve svých podáních vycházejí
z předpokladu, že veškeré televizní vysílání by mělo mít stejnou úroveň hlasitosti. zákon však pamatuje pouze na hlasitost
reklamy a dalších obchodních sdělení. v důsledku tak v některých případech může přetrvávat pocit diváka, že reklama je
ve vysílání příliš hlasitá, a to zejména tehdy, kdy je reklama vložena do pořadu, který je vysílán tišeji.
další stížnosti se i tentokrát týkaly nedodržování vysílacích časů, k čemuž mělo docházet zejména na programech komerčních
provozovatelů. zákon o vysílání však takovéto časové odchylky nijak nepostihuje.
diváci se také – stejně jako v roce 2012 a 2013 – průběžně tázali na vysvětlení nynějšího vysílání reklamy/sponzorských
vzkazů na programech České televize (po novele zákona), neboť nerozlišovali mezi reklamou, která je na programech
Čt1 a Čt24 zakázána, a vysíláním informace o sponzorování pořadu nebo programu, což zákon nadále umožňuje.
je nicméně pochopitelné, že běžný divák nemusí rozlišovat rozdíl mezi reklamním obsahem a sponzorským vzkazem.
některá označení sponzora svou stopáží, dynamickým ztvárněním a obsahem detailně informujícím o charakteru
a vlastnostech produktů a služeb sponzora skutečně značně připomínají reklamu. minimální rozeznatelnost mezi
obsahem reklamy a sponzorským vzkazem je nicméně trendem, který byl aprobován soudy, a nelze jej ze strany rady
ovlivnit. tato problematika minimální rozeznatelnosti se navíc netýká jen České televize, ale většiny provozovatelů
vysílání. rada o tomto jevu informovala volební výbor PsP Čr.
Pokud jde o stížnosti na jevy, které pod pravomoc rady patří, stále se opakují stížnosti na údajnou neobjektivitu či
nevyváženost nějakého pořadu či reportáže a na pořady, které byly údajně nevhodné pro děti, a to pro obsah násilných či
erotických scén. naprostou většinou bylo ovšem monitoringem zjištěno, že se o porušení zákona nejednalo.
v souvislosti se stížnostmi na pořady, které byly údajně nevhodné dětem, rada divákům doporučuje web děti a média,
viz http://www.detiamedia.cz/, projekt vzniklý pod záštitou rady, který slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu
odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika
negativního působení médií na děti. na těchto stránkách je možné se seznámit i s konkrétními případy, v nichž rada
uložila sankci za možné ohrožení dětských diváků.
k poměrně častým stížnostem patřily i v roce 2014 stížnosti na údajně klamavou reklamu a dle slov diváků „skrytou
reklamu“, čímž většinou mají na mysli umístění produktu, tzv. product placement (PP). jednalo se např. o propagaci
některých obchodních řetězců v televizních seriálech. umístění produktu jako takové je ovšem zákonem povoleno.
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divákům opětně vadily i vulgarismy, na které velmi často upozorňovali (rada ovšem může v případě vulgarismů pouze
vydat upozornění na porušení zákona, nikoliv uložit inanční sankci).
opět se objevovaly stížnosti na ezoterické pořady, které jsou zvláštním fenoménem televizních obrazovek. jednou
z nejčastějších stížností diváků je dlouhé čekání na přepojení do studia, které má za následek vysoké účty za telefon. tato
skutečnost se netýká pouze ezoterických pořadů, ale prakticky všech, u nichž je přítomna interaktivní telefonická složka.
rada nemá možnost, aby odhalila přesné mechanismy fungování interaktivní složky těchto pořadů, a zároveň nemůže
posuzovat jejich korektnost. na podnět rady se touto metodou na konci roku 2011 zabývala Policie České republiky,
která konstatovala, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
druhý typ nejčastějších stížností se týká samotného obsahu pořadu, kdy si diváci stěžují, že informace a rady uvedené
věštci jsou šarlatánské, nevědecké, lživé apod. rada těmto stěžovatelům sděluje, že hodnocení těchto pořadů je ovlivněno
osobním založením a vkusem diváka. co se týče postihování těchto pořadů z pohledu zákona o vysílání, resp. zákona
o regulaci reklamy, jsou možnosti značně omezené. těžiště odpovědnosti tedy leží primárně na samotných divácích.
Podobným problémem jsou i interaktivní soutěžní pořady. stejně jako v případě ezoterickým pořadů i v tomto případě
se stížnosti týkají jak obsahu, tak samotného přepojování do studia. jak již bylo konstatováno výše, odhalení přesného
mechanismu fungování interaktivní složky těchto pořadů není v možnostech rady. Pokud jde o obsah těchto pořadů,
v diváckých soutěžích byly zaznamenány nepravdivé údaje – vyhlášená řešení zadání byla zjevně nesprávná. v těchto
případech rada podnikla příslušné kroky v rámci své pravomoci, mezi něž patří vyžádání si vysvětlení od provozovatele
a zahájení správního řízení z moci úřední. rada rovněž postupovala v součinnosti s dalšími orgány státní správy, jako
je ministerstvo inancí Čr, odbor státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi nebo Finanční úřad, který již na
základě podkladů poskytnutých radou zahájil společností tv cz s. r. o., vysílající program active tv, správní
řízení. rada rovněž podala trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle
trestního zákoníku, avšak policie radu i v tomto případě vyrozuměla o tom, že nebylo shledáno podezření ze spáchání
žádného trestného činu a věc byla odložena.
jistým „staronovým“ okruhem stížností byly časté protesty proti přítomnosti slovenského jazyka ve vysílání České televize.
diváci si na slovenštinu stěžovali i v minulých letech, letos však obzvláště důrazně, a to zejména, že pořad objektiv,
který je vysílán na programu Čt1, moderuje slovensky hovořící moderátorka. zákon o vysílání však nestanovuje žádné
povinnosti provozovatele vysílání ze zákona pro vysílání pořadů výhradně v českém jazyce.
velmi výrazným okruhem stížností se v roce 2014 stala anexe krymu ruskou federací a celkově krize / válka na ukrajině,
respektive informování o těchto událostech, dle mnohých diváků neobjektivní a nevyvážené. divákům bylo vysvětlováno,
že mediální zpracování událostí takového významu, jaké momentálně probíhají na ukrajině, je vždy nesmírně složitým
úkolem. Přese všechnu snahu médií podávat úplné, vyvážené, nestranné a věcné informace je zřejmé, že média mohou
podléhat řadě tlaků zvenčí, které spočívají v cílených dezinformacích a v poskytování zavádějících informací, a to na
nejrůznějších úrovních. záměrné manipulace typu spin doctoring, které mají prostřednictvím médií ovlivňovat veřejné
mínění, jsou mnohdy natolik přesvědčivé, že jim podléhají i zkušení profesionálové a nadnárodní média.
o jak divácky citlivou záležitost se jedná, pak dokazuje série stížností na videoklip ze dne 23. září 2014, který byl
odvysílán na programu Čt24. Předmětný videoklip bez komentáře zprostředkovával záběry tygřích mláďat s titulkem
„tygří mláďata, Krym, Rusko, 22. 9. 2014“. v přibližně dvouminutovém klipu byly divákům zprostředkovány záběry
na tygří mláďata a jejich chování. diváci se však vzhledem k popisku domnívali, že se jedná o proruskou propagandu.
rada rozhodla vyžádat od provozovatele Česká televize podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil v titulku
popisujícím videoklip tygřích mláďat informaci, že poloostrov krym spadá pod rusko, když (nejen) Česká republika
neuznala referendum stvrzující připojení krymu k rusku. Provozovatel vysílání uvedl, že „předmětný příspěvek byl složen
ze dvou zdrojových materiálů, jejichž pojítkem bylo téma tygří mláďata. Jeden zdrojový materiál byl natočen na Krymu, druhý
v Moskvě. Spojení ‚Krym, Rusko‘ nebyl tedy zeměpisným určením složeným z označení místa a upřesňujícího uvedení státu, ale
prostým výčtem zeměpisných lokací, kde dva použité materiály britské agentury Reuters vznikly“.
velmi rozsáhlý okruh stížností se týkal informování o prezidentovi Čr miloši zemanovi. Škála stížností byla značně
široká. vadilo např. odvysílání záznamu výroků prezidenta miloše zemana, které obsahovaly vulgarismy. rada v tomto
případě vydala pět upozornění na porušení zákona o vysílání provozovateli cet 21 spol. s r. o. a jedno provozovateli
Česká televize. další vlna stížností se pak v návaznosti na kritiku prezidentových výroků týkala údajné protizemanovské
štvanice, přicházely i dopisy „na podporu prezidenta“. Často se spolu s tvrzeními, že Čt zveřejňuje pomluvy prezidenta
zemana, objevovaly i názory, že Čt podněcuje rusofobní propagandu.
některým divákům pak vadilo, že Česká televize odvysílala rozhovor se členkami skupiny Pussy riot, konkrétně ve
speciálu pořadu interview Čt24 ze dne 15. listopadu 2014. rada konstatovala, že je zcela legitimní, že Česká televize
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zařadila do svého vysílání rozhovor s Pussy riot, samotný rozhovor nebyl veden v provokativním duchu, hosté se drželi
témat a ani jejich odpovědi nelze považovat za výstřední, potažmo ohrožující vývoj dětí a mládeže.
dalším pořadem, který byl kritizován, byl pořad Pečený sněhulák, vysílaný na programu Čt1. Pořad byl diváky označován
za vulgární, konkrétně díl, který obsahoval i scénky, které se zaměřovaly na prezidenta m. zemana právě v souvislosti
s vulgárními výrazy, které pronesl během vysílání hovorů z lán. z hlediska zákona o vysílání je podstatné, že se nejedná
o zpravodajství či publicistiku, ale o pořad zábavní. v rámci tohoto žánru pak nebývají uplatňovány požadavky objektivity
a vyváženosti, protože zábavní pořady nejsou určeny k informování veřejnosti o společensky relevantním dění. v zákoně
o vysílání tak není žádná opora pro názor, že by provozovatel takový obsah nemohl svobodně vysílat.
v případě tohoto pořadu vadil též nevhodný název pořadu, resp. podtitul „pořad, který má koule“. v tom, že výraz „koule“
je zde myšlen dvojsmyslně, lze souhlasit. Podnázev nepochybně také odkazuje i k idiomu „mít koule“, který je používán
v situaci, chce-li někdo vyjádřit, že má něco určitý potenciál. jen těžko lze však souhlasit s tím, že by daný výraz mohl
ohrožovat vývoj dětí a mladistvých.
vlnu stížností vyvolalo též odvysílání pořadu tGm na programu Prima. diváci poukazovali na nevhodné spojení názvu
pořadu se jménem prvního československého prezidenta tomáše Garrigue masaryka a danou asociaci považovali za
urážlivou. opět se jedná o pořad zábavního formátu, název vznikl jako slovní hříčka – jde o zkratku talkshow Geni
a míši. zákon o vysílání žádným způsobem neupravuje zacházení se symboly, jež se váží k významným historickým
osobnostem a dějinným událostem ve smyslu jejich ochrany. Pořad tGm je koncipován jakožto pořad zábavní, užití
odkazu na osobu t. G. masaryka je zjevnou uměleckou nadsázkou, kterou lze v rámci tvůrčí svobody uplatňovat.
jiným kontroverzním pořadem, který byl cílem stížností, byla „late night show“ s hosty a živými vystoupeními pozvaných
kapel a sólistů, tečka páteční noci, vysílaná v nočních hodinách na programu Čt art. ( jednalo se o vydání pořadu,
které bylo odvysíláno koncem prosince 2013, projednáno však bylo na 1. zasedání 2014.) diváci byli pobouřeni údajnou
propagací násilí, drog a zneuctění duchovních hodnot – konkrétně se jednalo o šňupání kokainu z bible. lze souhlasit, že
výstup samira hausera byl jednoznačně kontroverzní pořad, byl však vysílán po 22. hodině, nepředpokládá se tedy, že by
jej sledoval dětský divák, který by stylizaci nerozeznal a mohl by vyprávěné zážitky spojené s drogami a naznačení jejich
přímého užití chápat jako vzor. u dospělého diváka tohoto pořadu lze předpokládat, že provokaci a nadsázku rozliší nebo
bude považovat chování hostů za výstřední. rada celou záležitost postoupila radě České televize, aby se věcí zabývala
z hlediska svých kompetencí.
diváci se ozývali i kvůli odvysílání reportáže o výročí invaze sssr do Polska v rámci ranního bloku studio 6 dne 18. září
2014. diváky zmiňovaný problém spočíval v textu moderátorky: „Polsko si připomnělo 75 let od ruské invaze. Akce, která se
odehrála 17. září 1939, zahájila 2. světovou válku v Evropě. Proběhla v souladu s tajnými dodatky k rusko-německému paktu.“
informace, že invazí ruska do Polska 17. září 1939 začala 2. světová válka v evropě, je nepravdivé. skutečný problém ale
představovala dvojnásobná nepravdivá informace o začátku války sovětským napadením Polska. rada rozhodla zahájit
s provozovatelem Česká televize správní řízení, neboť mohlo dojít k porušení jedné ze stěžejních zásad objektivního
a vyváženého informování.
Pozornosti diváků se dostalo i odvysílání reportáže vzpomínka na sovětské vojáky v rámci pořadu události dne 9. května
2014 na programu Čt1. zazněla zde informace o tom, že „na příchod sovětských vojáků téměř do svobodné Prahy před 69
lety se vzpomínalo i v české metropoli“, což diváci nepovažovali za faktograicky správné. na základě historických pramenů
však nelze jednoznačně říci, do jaké míry byla Praha „svobodná“ při příjezdu rudé armády do Prahy. dodnes se o tomto
tématu vedou spory mezi experty i v akademické obci. z tohoto důvodu rada rozhodla vyžádat od provozovatele Česká
televize podání vysvětlení, z jakých zdrojů bylo čerpáno, když bylo uvedeno, že při příchodu sovětských vojsk byla
Praha již téměř svobodná. z podaného vysvětlení pak vyplynulo, že provozovatel skutečně vycházel z podkladů, které
mohl mít za relevantní, respektive z vyjádření a názorů historiků, kteří se danému období a daným událostem věnují.
celá řada stížností též poukázala na údajnou cenzuru v reportáži o konferenci 25 let svobodného podnikání, odvysílanou
v rámci zpravodajské relace události dne 13. listopadu 2014 na programu Čt1. v reportáži byl zařazen úryvek projevu
prezidenta m. zemana, kde byla vystřižena zmínka o zdeňku bakalovi. rada proto rozhodla vyžádat od provozovatele
České televize podání vysvětlení.
Rozhlasové vysílání
Pokud jde o stížnosti na rozhlasové vysílání, na počátku roku doznívaly stížnosti na novou dramaturgii Českého rozhlasu,
především na programové změny. v těchto případech rada nemohla než konstatovat, že dramaturgické záležitosti
provozovatelů nespadají do jejích kompetencí, a pisatele s touto skutečností seznámit. obdobně rada reagovala i na
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podněty týkající se zastoupení anglických písní ve vysílání a jiných stížností na dramaturgický koncept jednotlivých
programů.
Posluchači se uplynulém roce hojně pozastavovali nad úrovní zpravodajských a publicistických pořadů. radu často
upozorňovali na prohřešky proti zásadě objektivity a vyváženosti, tedy proti § 31 odst. 1 a 2 zákona o vysílání. rada
všechny tyto případy podrobila analýze, přičemž několikrát shledala, že zákonné požadavky objektivity a vyváženosti
byly zachovány. větší množství stížností se týkalo investigativních pořadů na programu Český rozhlas radiožurnál, ve
věci jednoho z nich rada zahájila správní řízení s provozovatelem. v souvislosti s jiným vydáním těchto pořadů pak
provozovatele dvakrát požádala o podání vysvětlení konkrétního aspektu, který zazněl v problematickém úryvku vysílání.
v jednom případě rada provozovatele upozornila na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že ve dvou reportážích
neposkytnul všechny potřebné informace pro svobodné utvoření názoru. vzhledem k zvýšenému počtu stížností i faktu,
že pro prošetření mnohých bodů stížností nemá rada kompetence, byla o situaci rovněž informována komise pro etiku
při syndikátu novinářů.
stížnosti na obchodní sdělení se týkaly široké škály témat. opakovaně se posluchači domnívali, že obchodní sdělení
mělo znaky klamavé reklamy. obvykle se jednalo o mírné významové posuny zapříčiněné zkratkovitým formátem
reklamy, které se neprotivily zákonu. také žádné z obchodních sdělení, na něž posluchači upozornili kvůli jejich obsahové
stránce, podle rady neporušilo zákonné požadavky kladené na rozhlasové vysílání a obchodní sdělení. Pouze stížnost
na spot „Prosím vás, nekašlete na tyto volby,“ který byl odvysílán před volbami do evropského parlamentu na programu
evroPa 2, rada shledala jako důvodnou a provozovatele upozornila na porušení zákona, jehož se dopustil tím, že do
vysílání zařadil politické obchodní sdělení.
také v tomto roce se rada na základě posluchačských podnětů zabývala pořadem dámský klub na programu
Frekvence 1 a v případě dílu věnovaného intimnímu životu v těhotenství rozhodla o zahájení správního řízení.
ostražitost posluchačů vůči nevhodnému obsahu se projevovala i ve stížnostech na neslušné výrazy ve vysílání.
nejmohutnější vlnu stížností za uplynulý rok vyvolal pořad hovory z lán, odvysílaný dne 2. listopadu 2014 na programu
Český rozhlas radiožurnál. v pořadu vysílaném od pěti hodin odpoledne zazněla čtyři různá vulgární slova, z toho
jedno, označené samotným mluvčím za překlad, bylo ještě dvakrát zopakováno. došlo tak k jednoznačnému porušení
povinnosti provozovatele nezařazovat do programů pořady, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl,
v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého
dne (§ 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání). rada se proto rozhodla upozornit provozovatele Český rozhlas na porušení
zákona a požádat jej o vysvětlení, jak zabezpečil, aby ve vysílání nezazněly vulgarismy. Posluchačské stížnosti často radu
v této souvislosti žádaly o zásah do dramaturgie programu, či dokonce médií obecně, což ovšem nespadá do kompetencí
rady. Proto byli stěžovatelé v souvislosti s touto kauzou informováni nejen o jejím průběhu, ale také v hrubých obrysech
o pravomocích rady.
na závěr lze konstatovat, že proti předchozímu kalendářnímu roku rada nezaznamenala žádný významný nárůst
počtů stížností a podnětů. témata stížností se ve značné míře opakovala, nová témata pak odrážela zejména aktuální
celospolečenská témata roku 2014.
Rok
stížnosti
dotazy
Podněty
Celkem

2010
126
96
205
427

2011
71
226
425
722

2012
722
339
528
1589

2013
715
248
463
1426

2014
1043
128
90
1261

LICENCE K ROZhLasOVÉMU VYsÍLÁNÍ PROGRaMU bbC (Č. J. RU/193/98 ZE
DNE 24. ÚNORa 1998)
v průběhu roku 2014 rada vedla několik správních a soudních řízení týkajících se vysílání rozhlasového programu bbc.
konkrétně se jednalo o dořešení převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele bbc radiocom (Praha) s. r. o.
nejvyšším správním soudem Čr, žádosti o změnu licenčních podmínek programu bbc a dále dvě správní řízení byla
vedena z moci úřední pro nedodržování licenčních podmínek:
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Převod obchodního podílu ve společnosti BBC Radiocom (Praha) s. r. o.
rada na konci února 2013 udělila na základě žádosti provozovatele předchozí souhlas k převodu obchodního podílu
ve společnosti provozovatele z british broadcastinG corPoration na lagardere activ Čr, a. s. Proti
tomuto rozhodnutí podal Český rozhlas žalobu k městskému soudu v Praze, která byla zamítnuta rozsudkem ze dne
31. července 2013. následně podal Český rozhlas kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu Čr, který ji na konci
července 2014 zamítl a deinitivně schválil rozhodnutí rady o převodu obchodního podílu.
Žádosti o změnu licenčních podmínek programu BBC
Provozovatel požádal v březnu 2013 o změnu některých skutečností v žádosti o licenci. rada s touto žádostí obeznámila
další účastníky řízení (neúspěšné žadatele o licenci na kmitočtech, které získal provozovatel bbc radiocom (Praha)
s. r. o. v rámci udělení licence a další dotčené subjekty), učinila úkony ve správním řízení a následně řízení přerušila do
doby, než správní soudy rozhodnou o žalobě, resp. kasační stížnosti ve výše uvedeném řízení o převodu obchodního
podílu.
ihned po skončení soudního přezkumu rada usnesením rozhodla o pokračování řízení. Provozovatel následně dne 3.
prosince 2014 vzal svou žádost o souhlas se změnami skutečností uvedenými v žádosti o licenci zpět a rada proto řízení
zastavila.
dne 15. prosince 2014 podal provozovatel novou žádost o souhlas se změnou názvu programu. a v lednu roku 2015 byla
radě doručena další žádost provozovatele o změnu licenčních podmínek týkající se umožnění vysílání hudby. o těchto
žádostech bude rada rozhodovat v roce 2015.
Správní řízení vedená z moci úřední o uložení pokut za nedodržování licenčních podmínek
rada prováděla kontrolní monitoringy vysílání programu bbc a zjistila několik porušení zákona, resp. platných licenčních
podmínek. Provozovatel tak byl několikrát upozorněn na jejich porušení. ve dvou případech nedošlo podle mínění rady
k nápravě, a proto zahájila správní řízení z moci úřední o uložení pokuty.
v prvním případě se jednalo o nezařazování bloku Českého rozhlasu do vysílání programu bbc. na základě monitoringu
rady bylo zjištěno, že provozovatel (již s novým vlastníkem) nezařadil blok Českého rozhlasu do vysílání ze dne
1. března 2013. rada proto v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 sb. upozornila provozovatele na porušení
licenčních podmínek a stanovila lhůtu k nápravě. vzhledem k tomu, že se jednalo o první takové porušení, nemohla ani
jiný postup zvolit. Po uplynutí stanovené lhůty k nápravě a na základě kontrolního monitoringu ze dne 24. března 2013
rada rozhodla zahájit správní řízení, jehož důvodem je odlišná interpretace licenčních podmínek provozovatele ze strany
rady a ze strany nového vlastníka provozovatele.
rada po vyhodnocení všech skutečností rozhodla v zákonem stanovené lhůtě (18. března 2014) o uložení sankce (pokuta
ve výši 100 000 kč). Provozovatel podal proti rozhodnutí o pokutě žalobu, kterou městský soud v Praze jako nedůvodnou
zamítl v červenci 2014 a rozhodnutí rady potvrdil. následně podal proti tomuto rozsudku provozovatel kasační stížnost,
kterou nejvyšší správní soud Čr zamítl rozsudkem doručeným 8. prosince 2014.
ve druhém případě se jednalo zařazování hudby do programu bbc, kdy rada, po opakovaném upozornění na porušení
zákona, zahájila správní řízení a rozhodla o uložení pokuty ve výši 100 000 kč. Podle názoru rady není v aktuálně
platných licenčních podmínkách zmíněna možnost vysílání hudby ani ji nelze dovodit, naopak licenční podmínky svým
zněním a celkovým kontextem, včetně souvislosti s ostatními bloky vysílanými v angličtině, kde rovněž nemá být a není
vysílána hudba, stanoví povinnost vysílat v blocích od 8 hod. do 11 hod. a od 13 hod. do 16 hod. mluvené slovo bez hudby.
také v tomto případě měl provozovatel odlišné stanovisko, kdy považoval vkládání hudby za prvek zábavy.
v rámci obou zahájených řízení brala rada v úvahu také související řízení, a to zejména výše zmíněné řízení soudní ve
věci převodu obchodního podílu, neboť je třeba vzít v úvahu, že vysílání je od 1. března 2013 fakticky ovlivňované novým
vlastníkem a vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti nebylo tehdy ještě ukončeno, existovala zde i hypotetická
možnost odlišného názoru nejvyššího správního soudu. k rozhodnutí o sankci tak rada nakonec přistoupila v prvním
případě s ohledem na blížící se konec zákonné lhůty pro udělení sankce, v druhém případě rada rozhodla až po doručení
rozsudku nejvyššího správního soudu Čr, který postavil najisto otázku vlastnictví společnosti bbc radiocom (Praha)
s. r. o.
závěrem lze tedy shrnout, že je ukončeno řízení (i jeho přezkum) o převodu obchodního podílu ve společnosti bbc
radiocom (Praha) s. r. o. také ve správním řízení z moci úřední o uložení pokuty, v prvním případě (zařazování bloků
dodávaných Českým rozhlasem) správní soudy potvrdily názor rady, že se jedná o platnou licenční podmínku. ve
30

druhém případě, zařazování hudby do programu bbc, rada vydala rozhodnutí o uložení pokuty. o nových žádostech
provozovatele o předchozí souhlas se změnou názvu a licenčních podmínek bude rada rozhodovat v průběhu roku 2015.

PRObLEMaTIKa ZMĚN VE sPOLEČNOsTECh PROVOZOVaTELŮ bEZ
PŘEDChOZÍhO sOUhLasU RaDY
rada nadále stejně jako v předchozím roce věnovala v průběhu roku 2014 zvýšenou pozornost sledování změn ve
společnostech provozovatelů vysílání, které byly provedeny bez předchozího souhlasu. takové změny zejména v osobách
společníků/vlastníků/akcionářů, jsou nejen porušením zákona o vysílání, ale mohou mít také závažné důsledky
v soukromoprávní rovině.
dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona o vysílání je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat radu
o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků
(včetně obsahové speciikace a inančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich obchodních podílů,
společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů.
dále dle ustanovení § 21 odst. 6 a 7 zákona o vysílání provozovatel televizního, resp. rozhlasového vysílání s licencí,
který je právnickou osobou, nebo jeho společník může po předchozím souhlasu rady převádět na třetí osoby podíl
ve společnosti provozovatele vysílání s licencí. rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality
informací podle § 55 a 56. osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence,
musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence.
rada ve druhé polovině roku 2012 přijala doporučení, kterým upozornila na důsledky, které může mít porušování
povinností stanovených v ustanovení § 21 zákona o vysílání. rada v tomto doporučení upozornila zejména na neplatnost
změny v osobě společníka provozovatele (tj. převodu obchodního podílu jako právního úkonu) provedeného bez
předchozího souhlasu rady. rada přitom vycházela z judikatury nejvyššího soudu, který vyslovil názor, že chybějící
předchozí souhlas vyžadovaný zákonem působí neplatnost úkonu, neboť podle ustanovení § 39 občanského zákoníku
je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům,
neplatný.
v roce 2013 se rada obrátila na rejstříkové soudy dopisem, ve kterém informovala, že dochází k zápisům změn,
které provozovatelé vysílání provedli bez předchozího souhlasu rady. upozornila příslušné krajské soudy zejména na
skutečnost, že jedná-li se o subjekt, jehož předmětem podnikání je také provozování rozhlasového nebo televizního
vysílání, je předpokladem provedení, a tedy i zápisu takové změny, předchozí souhlas ve smyslu § 21 zákona o vysílání.
rada v roce 2014 v rámci své kontrolní činnosti relektovala rovněž účinnost nového občanského zákoník a změny, které
s sebou přináší. jednou z oblastí je také dopad nového soukromoprávního kodexu na posuzování platnosti právního
jednání.
dle starého občanského zákoníku (a následné judikatury) rozpor právního úkonu se zákonem zakládal bez dalšího
absolutní neplatnost takového úkonu. § 39 starého občanského zákoníku byl vzhledem ke svému znění jednoznačný.
neplatný byl právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým
mravům. s účinností nového občanského zákoníku byl široký koncept neplatnosti starého občanského zákoníku skutečně
opuštěn. nově se za neplatné považuje právní jednání: „které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje
zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.“
nově tedy jakýkoli rozpor se zákonem nezakládá automaticky neplatnost, ale vyžaduje se, aby závěr o neplatnosti
vyžadoval smysl a účel zákona. dle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku smysl a účel zákona vyžaduje
i to, aby ani projevy soukromé vůle nenarušovaly veřejný pořádek; bude-li rozpor s veřejným pořádkem zjevný, povede
to k závěru o absolutní neplatnosti právního jednání (za předpokladu, že byl současně porušen i zákon). tak tedy také
provedení změny ve společnosti provozovatele vysílání, zejména ve spojení s porušení omezení daným § 21 odst. 6 či 7
zákona o vysílání je nepochybně porušením zákona a narušením veřejného pořádku.
dalším případem je porušování obdobné povinnosti provozovateli převzatého vysílání s registrací. dle ustanovení
§ 29 zákona o vysílání je provozovatel převzatého vysílání povinen oznámit radě předem změnu vkladu jednotlivých
společníků, výše jejich obchodních podílů a způsob rozdělení hlasovacích práv, seznamu akcionářů nebo společníků.
změna může být provedena poté, co rada změnu zaregistrovala.
v případě převzatého vysílání s registrací je tedy provozovatel povinen uvedenou změnu předem oznámit. rada zde nemá
možnost, tj. není zde žádný zákonný důvod, změny v přihlášce k registraci nezaregistrovat. zákon v případě registrací
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totiž nestanoví žádná omezení, povinnost je zde tedy ve vztahu ke správnímu orgánu spíše oznamovací/informační.
jak uvádí rovněž komentář k zákonu o vysílání (který u licencí zdůrazňuje neplatnost úkonu bez předchozího souhlasu
rady), v případech, kdy postačuje souhlas následný, způsobuje jeho nedostatek pouze neúčinnost.

VYsOKÝ NÁRŮsT POČTU LICENČNÍCh ŘÍZENÍ V ROZhLasOVÉM VYsÍLÁNÍ
jak již rada upozorňovala ve výroční zprávě za rok 2013, vzhledem k judikaturnímu výkladu správních soudů,
v případech, kdy dochází přidělením radiových kmitočtů ke vstupu rozhlasového programu na nové území, je nutno vést
takřka vždy administrativně a časově náročná licenční řízení oproti dříve hojně užívané možnosti přidělit takový kmitočet
v řízení o změně územního rozsahu vysílání.
v roce 2014 se tato skutečnost plně potvrdila. zatímco v roce 2013 bylo vedeno celkem 31 licenčních řízení, z nichž
bylo 15 rozhodnuto a dalších 16 bylo rozhodováno v roce 2014, v roce 2014 došlo k dalšímu vysokému nárůstu, kdy
bylo vedeno celkem 54 licenčních řízení, z nichž bylo celkem 49 rozhodnuto a ve zbývajících rada rozhodne v roce 2015.
konkrétní podrobnosti obsahuje kapitola e této výroční zprávy, zde je však vhodné zmínit, že do většiny vyhlášených
licenčních řízení se přihlásil pouze jeden žadatel a ve zbývajících řízeních, kterých se účastnilo více žadatelů, nebyl až
na jednu výjimku ani žádný nový (ještě nevysílající) subjekt. v tomto ohledu se tedy argumentace správních soudů,
které upřednostňují licenční řízení oproti změně územního rozsahu vysílání právě s ohledem na možnou účast nových
subjektů, v praxi příliš neodrazila.

PRObLEMaTIKa UKLÁDÁNÍ POVINNOsTI ŠÍŘIT URČENÝ ROZhLasOVÝ
NEbO TELEVIZNÍ PROGRaM a s TÍMTO PROGRaMEM sOUVIsEJÍCÍ sLUŽbY
(MUsT CaRRY)
Právní úprava „must carry“, ve smyslu povinnosti určitých subjektů zajistit přenos vysílání jiných subjektů, byla do konce
roku 2012 zákonem stanovena v rámci povinností provozovatelů při vytváření nejnižší programové nabídky. okruh
povinně přenášených programů byl přímo určen v textu příslušných zákonných ustanovení a jeho stanovení nebylo ani
částečně v kompetenci žádného orgánu. do okruhu takto povinně šířených programů spadaly kromě programů televize
a rozhlasu veřejné služby také komerční celoplošné programy šířené digitálně či na základě kompenzačních licencí.
Po ukončení procesu digitalizace došlo k ukončení platnosti kompenzačních licencí a uvolnění digitálního televizního
vysílacího trhu. v platnosti zůstala pouze povinnost provozovatelů převzatého vysílání v kabelovém systému umisťovat
ve své nejnižší programové nabídce programy provozovatelů vysílání ze zákona podle § 54 zákona o vysílání (tj. programy
České televize a Českého rozhlasu).
nová právní úprava je koncipována tak, že iniciativu při ukládání povinnosti šířit určený program vkládá do rukou rady,
která může stanovit programy určené k povinnému šíření a předložit Českému telekomunikačnímu úřadu závazné
stanovisko pro účely vydání rozhodnutí o uložení povinného šíření.
zákon o vysílání zakotvuje výše uvedenou kompetenci v ustanovení § 5 písm. n) a obsahuje pouze jedno související
ustanovení § 54a, který stanoví, že, rada při zjišťování, zda je dán veřejný zájem či zda veřejný zájem trvá, bere v úvahu
zejména zastoupení pořadů ve veřejném zájmu a pořadů vlastní tvorby, multimodální zpřístupnění vysílaných pořadů
osobám se zrakovým a sluchovým postižením (zvukový popis obrazu, český znakový jazyk, titulkování s indikací
neverbální zvukové složky děje, snadno srozumitelná orientace v nabídce pořadů) a vhodnost programu provozovatele
pro vysílání neodkladných oznámení podle § 32 odst. 1 písm. k) zákona o vysílání.
vzhledem k absenci jakékoli podrobnější právní úpravy celého procesu přezkumu, vydávání stanoviska a následného
rozhodnutí o uložení povinnosti, rada ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem dne 12. června 2012
„společný postup rrtv a ČtÚ při výkonu sdílené působnosti“. uvedený dokument stanoví postup rady a Českého
telekomunikačního úřadu při výkonu sdílené působnosti v oblasti rozhodování o ukládání povinnosti šířit určený
rozhlasový nebo televizní program a s tímto programem související služby.
dle tohoto společného postupu je možné povinnost šířit určitý program uložit jen v případě, kdy je nutné, aby byl
dosažen jasně vymezený cíl obecného zájmu. uložení povinnosti musí splňovat principy přiměřenosti a transparentnosti
a důvody vedoucí k jejímu uložení musí být podrobovány pravidelnému přezkumu ze strany rady. společný postup mj.
stanoví, že s ohledem na poměrně dynamický vývoj trhu bude přezkum prováděn nejméně jednou za tři roky, případně
podle aktuální potřeby.
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ve druhé polovině roku 2014 obdržela rada podnět k zahájení přezkumu ve věci stanovení programů, které mají být
povinně šířeny ve veřejném zájmu. Podnět podala Česká asociace elektronických komunikací, a to zejména z důvodu
zhoršení obchodních vztahů mezi provozovateli převzatého vysílání a provozovateli televizního vysílání, jejichž programy
byly dle předchozí právní úpravy bezplatně poskytovány k šíření a následně bezplatně zařazovány do nejnižší programové
nabídky.
ze společného postupu rady a ČtÚ je zřejmé, že přezkum potřeby uložení povinnosti šířit určité program, resp. určité
programy prostřednictvím sítí elektronických komunikací, je velmi náročný a komplexní proces, který zahrnuje předběžné
stanovení kritérií, součinnost s ČtÚ a dalšími subjekty včetně samoregulátorů, asociací postižených osob atp. rada
bude posuzovat televizní programy v tom ohledu, z jakých důvodů by svou přítomností v režimu „must carry” mohly
přispět k zachování pluralistického charakteru nabídky televizních programů, co mohou nabídnout divákům natolik
významného, aby jeho povinné šíření bylo možné považovat za veřejný zájem. Podkladem k takovému posuzování bude
sloužit zejména znalost obsahu programů z úřední činnosti rady, srovnání s programy, u nichž je povinnost „must carry“
stanovena nyní, dostupnost programů a možnost koncových uživatelů tyto programy za současného stavu přijímat.
rada o podnětu k provedení přezkumu informovala Český telekomunikační úřad a koncem roku obeslala s žádostí
o vyjádření provozovatele příslušných veřejných komunikačních sítí šířících rozhlasové a televizní vysílání, příslušné
asociace osob se zdravotním postižením a asociaci televizních organizací. výsledky přezkumu budou známy v průběhu
roku 2015 a rada o nich bude informovat ve své výroční zprávě.

ROZŠÍŘENÝ sENÁT NEJVYŠŠÍhO sPRÁVNÍhO sOUDU K OTÁZCE
RELEVaNCE PŘEDChOZÍhO UPOZORNĚNÍ Na PORUŠENÍ ZÁKONa
z hlediska vývoje judikatury správních soudů vztahující se k problematice upozornění na porušení zákona podle
ustanovení § 59 zákona o vysílání bylo nejvýznamnějším počinem v roce 2014 usnesení rozšířeného senátu nejvyššího
správního soudu ze dne 14. července 2014, č. j. 8 as 85/2012–88.
rozšířený senát nejvyššího správního soudu dospěl v rámci tohoto usnesení k závěru, podle kterého „upozornění vydané
Radou pro rozhlasové a televizní vysílání podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, je způsobilým podkladem pro uložení sankce za následná porušení povinností provozovatele stanovených tímto zákonem
nebo podmínek udělené licence, pokud obsahuje obdobné skutkové okolnosti, které by naplnily příště stejnou skutkovou podstatu
deliktu jako ve skutku, na jehož protiprávnost byl provozovatel po odvysílání upozorněn.“
tímto rozšířený senát nejvyššího správního soudu vyřešil spornou otázku, respektive rozličný výklad daného ustanovení
zákona o vysílání napříč senáty nejvyššího správního soudu, a to, v čem spočívá ona obdobnost mezi prvním a následným
závadným jednáním daného provozovatele vysílání.
osmý senát nejvyššího správního soudu zastával výklad, podle něhož nebylo předchozí upozornění relevantním, pokud
se vztahovalo k odlišnému televiznímu pořadu, a nepřímo tím prosazoval možnost uložit pokutu pouze v případě
reprízování pořadu, jehož první odvysílání bylo postiženo upozorněním na porušení zákona ze strany rady (viz např.
rozsudky ze dne 30. května 2012, č. j. 8 as 7/2012–37, č. j. 8 as 73/2010–105, a ze dne 18. června 2012, č. j. 8 as
26/2012–32). Šestý senát nejvyššího správního soudu vedle toho prosazoval výklad ve shodě s názorem rady, podle
kterého lze obdobnost jednání, respektive porušení konkrétního ustanovení zákona o vysílání, spatřovat v užití podobných
závadných prvků ze strany provozovatele vysílání, a to nehledě na konkrétní pořad (viz např. rozsudek ze dne 30. května
2012, č. j. 6 as 26/2010–123; tento výklad byl šestým senátem dále aplikován v rozsudku ze dne 14. června 2012, č. j. 6
as 24/2011–93, či ze dne 15. srpna 2012, č. j. 6 as 3/2011–119).
z důvodu tohoto rozporu v judikatuře nejvyššího správního soudu přistoupil osmý senát nejvyššího správního soudu
na začátku roku 2013 k postoupení dané problematiky rozšířenému senátu nejvyššího správního soudu, který tedy
rozhodl, jak bylo uvedeno výše.
rozšířený senát nejvyššího správního soudu odůvodnil toto své usnesení s tím, že „upozornění proto bude účinné ve
vztahu k takovým budoucím jednáním, u kterých bude právě s ohledem na obsah upozornění zřejmé, že tato jednání jsou
svými skutkovými okolnostmi typově obdobná tomu, na jehož závadnost již byl provozovatel upozorněn, a jsou i shodně právně
kvaliikována. U takových jednání si provozovatel jako profesionál v tomto oboru může a musí být jist, že by – stejně jako
jednání, na jehož závadnost byl upozorněn – byla regulátorem hodnocena jako protiprávní, a to bez ohledu na to, v jakém
konkrétním spotu či pořadu se takového jednání dopustí.“
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k tomuto rozšířený senát doplnil, že „k uložení sankce za jednorázové ‚prosté‘ porušení povinností provozovatele nemá dojít
tehdy, pokud na protiprávnost jednání nebyl dosud regulátorem upozorněn, nebo předchozí upozornění neplní preventivní funkci
pro daný případ, neboť se vztahuje na odlišné jednání, případně pro nedostatečnou konkrétnost obsahu upozornění. Je tedy
zřejmé, že oním dělícím kritériem nemůže být konkrétní pořad či sponzorský vzkaz. Podstatné pro posouzení účinků upozornění
bude zejména to, zda jednání, za které je sankce ukládána, je obsahově podřaditelné pod vymezení porušení povinnosti obsažené
v upozornění, které bylo v minulosti ve vztahu k provozovateli vysílání vydáno. Ostatně skutečnost, že povinnost upozornění se
váže spíše k porušení zákonné povinnosti, než ke konkrétnímu skutku, opakovaně vyložil ve své judikatuře nejen šestý senát, ale
následně i Ústavní soud.“
rozšířený senát nejvyššího správního soudu se tedy přiklonil k výkladu zastávanému šestým senátem nejvyššího
správního soudu a hlavně k výkladu, který již kontinuálně aplikovala rada.

VEŘEJNÝ OChRÁNCE PRÁV
na konci října 2013 byla rada informována o zahájení šetření vůči radě ze strany veřejného ochránce práv, a to na základě
stížnosti provozovatele media bohemia a. s., který tvrdil, že rada pochybila, když nezahájila řízení o odnětí licence
s provozovatelem rozhlasového vysílání, společností bbc radiocom (Praha), s. r. o., ačkoli tento provozovatel soustavně
porušuje licenční podmínky.
rada podala v listopadu 2013 své vyjádření, které na základě žádosti o doplňující informace rozšířila ještě v květnu
2014. výsledkem pak bylo uzavření šetření v říjnu 2014, s tím, že v dosavadním postupu rady ve věci provozovatele
rozhlasového vysílání, společnosti bbc radiocom (Praha), s. r. o., nebylo shledáno pochybení.
jak vyplynulo z odpovědi stěžovatelce, veřejná ochránkyně práv učinila zejména následující závěry:
• je otázkou, zda může být za zvlášť závažné porušení licenčních podmínek považováno občasné zařazení hudby či
vysílání zpravodajství, publicistiky atd. v jiné kvalitě než jakou zaručuje Český rozhlas (a to navíc není nikde zjištěno,
zda jde o horší kvalitu).
• dosavadní kroky rady byly dostačující a rada jimi řádně reagovala na porušování licenčních podmínek provozovatele.
• dle názoru veřejné ochránkyně práv je dalším řešením existujícího sporu dokončení řízení o změně licence.
• nelze vyloučit, že by v případě dalšího porušování licenčních podmínek rada nemohla posoudit situaci přísněji
a přistoupit k řízení o odnětí licence.

INFORMaCE O POsTUPU PŘI PŘEChODU Na DIGITÁLNÍ VYsÍLÁNÍ
Problematika migrace zemského digitálního televizního vysílání z DVB-T na DVB-T2
rada se v průběhu roku 2014 účastnila široké diskuze zabývající se problematikou migrace systému dvb-t do
systému dvb-t2, a to jak v rámci veřejných konferencí, tak v rámci specializovaných pracovních skupin. rada věnovala
svou pozornost celoevropské diskuzi k tzv. druhé digitální dividendě, která bude mít za následek uvolnění další části
kmitočtového pásma využívaného pro terestrické televizní vysílání pro širokopásmové mobilní služby. to bude mít
přirozeně vliv na využitelnost současných vysílacích sítí (muX 1–4). Přechod na efektivnější standard dvb-t2 je v tomto
ohledu cestou k udržitelnosti a rozvoje vysílacích sítí. v současné době probíhá intenzivní diskuze týkající se přípravy
na přechod do systému dvb-t2, kde rada úzce spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem, ministerstvem
průmyslu a obchodu, ministerstvem kultury a dalšími zúčastněnými subjekty z řad operátorů i provozovatelů vysílání.
První platformou, která se zabývala problematikou přechodu na systém dvb-t2, byla pracovní skupina organizovaná
Českým telekomunikačním úřadem. skupina byla formálně ustavena předsedou rady ČtÚ s ohledem na probíhající
diskuse zahájené na úrovni evropské unie k možnosti co nejrychlejšího uvolnění další části kmitočtového pásma
(konkrétně pásma 700 mhz využívaného v současné době právě terestrickým televizním vysíláním) pro nové
širokopásmové mobilní služby. náplní práce této skupiny bylo v uplynulém roce zejména formulovat strategii a scénář
postupu vlastní realizace procesu migrace na nové efektivnější systémy budoucnosti zemské digitální televizní platformy.
základní diskuze byla vedena o možnostech souběhu vysílání v obou systémech a kapacitách vysílacích sítí pro jeho
realizaci. v závislosti na podmínkách pro uvolnění druhé digitální dividendy byly představeny 3 varianty souběžného
vysílání v dvb-t a dvb-t2. délka souběžného vysílání by měla být stanovena zejména na základě ekonomického
zhodnocení. cílem pracovní skupiny je příprava materiálu pro vládu shrnující možnosti řešení více než čtyř dvb-t 2
sítí z kmitočtového hlediska, který zahrne veškeré dosavadní poznatky a vyjádření dotčených subjektů z řad příslušných
úřadů, operátorů a provozovatelů veřejnoprávních i komerčních programů. zástupci rady v rámci pracovní skupiny
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opakovaně upozorňovali zejména na nutnost řešení situace lokálních a regionálních provozovatelů televizního vysílání,
kteří šíří své vysílání s územním rozsahem stanoveným na základě stanoviska ČtÚ s garancí tohoto územního rozsahu
vysílání do roku 2017. zároveň upozorňovali na skutečnost, že je třeba neopomenout regionální vysílání v rámci diskuze
o přechodu na systém dvb-t 2, neboť na tomto typu vysílání je bezpochyby veřejný zájem. během diskuzí a přípravy
procesu migrace by tak měla být vedena neustále v patrnosti možnost regionalizovatelnosti dvb-t 2 sítí.
mimo výše uvedenou technickou pracovní skupiny se rada aktivně účastnila také jednání pracovní komise pro rozvoj
terestrického televizního vysílání, kterou ustavilo ministerstvo průmyslu a obchodu. tato komise byla zřízena na vyšší
úrovni, neboť by měla přijímat strategická rozhodnutí, co se týče termínu uvolňování pásma 700 mhz a připravit tak
návrh pozice České republiky k mezinárodnímu jednání o využití kmitočtového pásma uhF. z jednání vyplynuly
základní teze, které naznačují pozici České republiky, a to zejména, že vzhledem k dominantnímu postavení zemského
digitálního televizního vysílání v Čr je nezbytné zachování pásma uhF (700mhz) nejméně do období 2021–2024.
dále, že případné uvolnění kmitočtů v pásmu 700 mhz je podmíněno migrací sítí dvb-t na dvb-t2 a s případným
rozhodnutím o uvolnění pásma 700 mhz musí být jednoznačně a závazně garantováno, že zbývající část pásma uhF
bude pro televizní vysílání dlouhodobě garantována na období dalších 2530 let. rada s tímto vypracovaným návrhem
vyslovila souhlas na svém 21. zasedání.
Zemské digitální televizní vysílání
během roku 2014 došlo k mírnému zlepšení pokrytí celoplošných digitálních vysílacích sítí. v případě sítě 1 (veřejnoprávní)
zůstalo zachováno pokrytí na úrovni 99,9 % obyvatel s využitím 119 vysílačů. u sítě 2 došlo k mírnému zvýšení pokrytí
z 99,8 % na 99,9 % obyvatel s využitím 78 vysílačů. síť 3 navýšila pokrytí z 97,4 % na 98,1 % obyvatel s využitím 20
vysílačů. u sítě 4 zůstává pokrytí na hodnotě 95,1 % s využitím 53 vysílačů. z hlediska programové nabídky celoplošných
sítí docházelo v průběhu roku ke změnám, nejčastěji šlo o zahájení šíření nového programu nebo naopak bylo šíření
programu ukončeno, případně byly změněny technické parametry.
ve vysílací síti 1 jsou šířeny programy České televize (Čt 1, Čt 2, Čt 24 a Čt sport) a Českého rozhlasu (Čro
radiožurnál, Čro dvojka, Čro vltava, Čro jazz, Čro Plus, Čro d-dur, Čro radio Wave, Čro rádio junior). vysílací
síť 2 šíří programy nova, nova cinema, Prima, Prima cool a televize barrandov. ve vysílací síti 3 jsou celoplošně šířeny
programy Prima love, Prima zoom, Óčko, Óčko Gold, Šlágr tv, active tv, Čt:d/Čt art a v některých regionech
pak r1 zak (západní Čechy), tv morava (severní morava), Polar (ostravsko), jihočeská televize (jižní Čechy), v1
(severní a východní Čechy) a sport 5 (Praha a střední Čechy). celoplošně je zde šířeno radio Proglas. vysílací síť 4
doznala také řady změn a to zejména v regionech. celoplošně šíří sedm televizních programů: nova cinema (i nadále
duplicitně k vysílací síti 2), fanda, smíchov, telka, Pohoda-relax, rebel, tv Písnička a country no. 1. v některých
regionech je zařazen také regionální program, jako tiP tv (Praha a střední Čechy), tv morava (olomoucko), tv
slovácko (zlínsko) nebo brno tv (jižní morava). celoplošně je zde šířen rozhlasový program radio Čas.
kromě zemských digitálních sítí pokrývajících více než 95 % obyvatel České republiky (sítě 1 až 4) došlo během roku
2014 k rozšíření regionálních vysílacích sítí, kterým Český telekomunikační úřad vydal individuální oprávnění. k 31.
prosinci 2014 jde o 14 regionálních sítí s celkem 87 vysílači, z nichž většina je v provozu a šíří televizní a rozhlasové
programy.
nejvyššího pokrytí dosahuje regionální síť 7 a to 83,6 % obyvatel Čr a šíří zejména programy České televize ve vysokém
rozlišení – Čt 1 hd, Čt 2 hd, Čt sport hd a programy ve standardním rozlišení – Čt:d/Čt art, retro music tv
a kinosvět. nově jsou zde zařazeny rozhlasové programy radio Čas a radio Čas rock. větší dosah má také regionální
síť 8 s pokrytím 57,1 % obyvatel, která výrazně rozšířila pokrytí v červenci a v srpnu a je dostupná zejména v krajských
městech. Šíří čtyři programy ve standardním rozlišení – sport 5, tv noe, slovak sport a Óčko expres. regionální síť
12 dostupná v Praze a okolí (s pokrytím 17,1 % obyvatel) šíří pouze dva programy ve vysokém rozlišení (Prima hd
a Prima cool hd), program Óčko expres hd byl vyřazen a je dostupný pouze ve standardním rozlišení v regionální
síti 8. Pokrytí u dalších regionálních sítí zůstalo bez větších změn, u čtyř sítí je mezi 15 a 20 % obyvatel Čr. z celkového
počtu 14 regionálních sítí jich šest nedosahuje ani 1% pokrytí obyvatel Čr (počítáno pro každou síť jednotlivě).
ke konci roku 2014 tak bylo pro většinu obyvatel České republiky k dispozici celkem 24 televizních programů (z toho
tři programy i ve vysokém rozlišení) a 11 rozhlasových programů šířených prostřednictvím dvb-t. více než polovina
obyvatel Čr může terestricky přijímat další čtyři televizní a dva rozhlasové programy, celkem tedy 28 televizních a 13
rozhlasových programů. velmi často jsou dostupné programy z regionálních sítí (zejména regionální sítě 7, 8 a 4).
v příhraničí je možné přijímat zemské vysílací sítě ze sousedních států, kde v posledních letech také došlo k navýšení
pokrytí. i přes rozšiřování pokrytí však v některých lokalitách došlo během roku 2014 k situaci, kdy byl zhoršen příjem
zemského digitálního vysílání. důvodem je probíhající výstavba základnových stanic pro technologii lte, která využívá
kmitočty sousedící s pásmem uhF. dotčeny jsou zejména kanály 59 a 60, které se využívají pro zemské televizní vysílání
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a umožňují příjem velkému počtu obyvatel. Český telekomunikační úřad coby správce kmitočtového spektra tyto případy
prošetřuje a podle připravených postupů dále řeší.
Zemské digitální rozhlasové vysílání
zemská digitální vysílací síť provozovaná společností teleko, s. r. o. byla i v roce 2014 tvořena sedmi vysílači, z toho
čtyřmi ve iii. pásmu a třemi v l pásmu. ke konci roku bylo v této síti šířeno 14 programů: Čro radiožurnál, Čro dvojka,
Čro radio Wave, Čro d-dur, Čro jazz, Čro Plus, Čro radio junior, Čro retro, Čro sport (příležitostně), radio
1, radio beat, radio Proglas, seejay radio, tip radio. Převzaté zahraniční programy byly v průběhu roku z nabídky
vyřazeny. všechny programy jsou šířeny v systému dab+ (formát mPeG-4). ze všech provozovaných sítí digitálního
rozhlasu má tato nejvyšší pokrytí a to cca 40 % obyvatel Čr.
v březnu 2014 zahájily České radiokomunikace a. s. vysílání již ve druhé lokalitě v Praze – na stanovišti strahov (kanál
10d) k již provozovanému kanálu li ze stanoviště žižkov. od července se pak výrazně rozrostla programová nabídka ze
čtyř na 16 programů. k 31. prosinci 2014 je šířeno 17 rozhlasových programů – Čro radiožurnál, Čro dvojka, Čro
vltava, Čro radio Wave, Čro d-dur, Čro jazz, Čro Plus, Čro radio junior, bbc/zet, radio blaník, Český impuls,
radio city, evropa 2, Frekvence 1, radio dechovka, radio impuls, rockzone. i v této síti je využit systém dab+
(formát mPeG-4). rozsah pokrytí zůstává zachován, tedy zejména Praha a blízké okolí.
společnost rti cz, s. r. o., která provozuje zemskou digitální vysílací síť zejména na jihu a západě Čech, rozšířila v průběhu
roku pokrytí ve iii. pásmu a také v l pásmu. k 31. prosinci 2014 byla tvořena šesti vysílači, z toho dvěma ve iii. pásmu
a čtyřmi v l pásmu. zcela novou lokalitou mimo jižní a západní Čechy je Praha, kde bylo vysílání zahájeno v prosinci ze
stanoviště strahov (kanál ld). k 31. prosinci 2014 je šířeno osm programů: Čro radiožurnál, Čro Plzeň, Čro České
budějovice, radio Proglas, Gama radio, radio 1, radio beat a seejay radio. také zde je použit systém dab+ (formát
mPeG-4). vysílání je dostupné na Plzeňsku, Českobudějovicku, karlovarsku a nově i v Praze a blízkém okolí.
Nové technologie
experimentální vysílání ve standardu dvb-t2 provozované společností České radiokomunikace a. s. z vysílače Prahažižkov pokračovalo s přestávkami i během roku 2014. Původně vysílané programy ve vysokém rozlišení byly vyřazeny
a od května probíhal test obrazu ve vysokém rozlišení – ultra hdtv s využitím kodeku h.264/avc. od června pak
probíhal test ultra hdtv s využitím nového kodeku h.265/hevc. v obou případech šlo o předem připravenou
smyčku z materiálů ebu a České televize.
v oblasti služeb hybridní televize (hbbtv) v České republice má nejširší nabídku Česká televize, která aplikace dále
vylepšuje a připravuje nové. kromě stávajících funkcí jako televizní program, ivysílání, panoramatické kamery nebo
servis pro lyžaře, byla funkcionalita dále rozšířena např. o speciální ivysílání a interaktivní hry pro děti. během roku
byly po omezenou dobu připravené specializované aplikace např. při konání mistrovství světa v hokeji/fotbale nebo
k olympijským hrám v soči.
kromě veřejnoprávního provozovatele je technologie hbbtv testována také provozovateli s licencí, nejprve u programu
Óčko expres a Óčko, kde jsou k dispozici chat, e-shop a živé vysílání Óčka expres. v průběhu roku došlo k aktivaci
hbbtv u programů Prima, Prima cool, Prima love a Prima zoom a to i v hd verzích. Prozatím je k dispozici pouze
testovací video.

MEZINÁRODNÍ aKTIVITY RaDY
Ustavení Evropské pracovní skupiny regulačních orgánů – ERGA
jednou z nejvýznamnějších událostí na mezinárodním poli bylo z pohledu rady bezpochyby založení evropské
skupiny regulátorů pro audiovizuální mediální služby (european regulators Group for audiovisual media services
– erGa). skupinu ustavila evropská komise svým rozhodnutí c(2014) 462 z února 2014. skupina sdružuje
představitele regulačních orgánů všech členských států eu. jejím účelem je primárně pravidelná úzká spolupráce mezi
nezávislými regulačními orgány v oblasti audiovizuálních mediálních služeb. rada je aktivním členem této skupiny.
v březnu se uskutečnilo první setkání, kde byl členskými státy přijat jednací řád, odsouhlasen pracovní program pro
rok 2014 a vytvořeny pracovní skupiny pro 3 základní oblasti, a to nezávislost regulačních orgánů, materiální jurisdikci
v konvergovaném audiovizuálním světě a ochranu dětí a mladistvých. druhé setkání skupiny erGa se uskutečnilo v říjnu
tohoto roku. základními body na programu jednání bylo schválení návrhu Prohlášení k nezávislosti regulačních autorit pro
oblast AVMS, prezentace pracovního materiálu k materiální jurisdikci, prezentace pracovního materiálu k ochraně dětí
a mladistvých, schválení pracovního programu pro rok 2015 a informace o zprávě Pascal-lamy k budoucnosti využití
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pásma uhF. v rámci jednání o návrhu pracovního programu na rok 2015 byla vytvořena další pracovní podskupina, a to
k teritoriální jurisdikci, jíž je rada aktivním členem.
Vývoj na poli Evropské komise – Kontaktní výbor směrnice AVMS
v průběhu roku 2014 se zástupci rady nadále účastnili pravidelných setkání kontaktního výboru směrnice
o audiovizuálních mediálních službách na půdě evropské komise. v březnu se konalo 39. zasedání kontaktního výboru.
základními body programu bylo formální ustavení Pracovní skupiny regulačních orgánů eu pro avms (erGa),
diskuze o fungování kontaktního výboru, zelená kniha o konvergenci, dále aplikace čl. 13 směrnice o podpoře evropských
děl ve službách na vyžádání a stav zpřístupňování vysílání pro postižené osoby. zasedání 40. kontaktního výboru se pak
uskutečnilo v listopadu tohoto roku, kde byla zvýšená pozornost věnována případu pozastavení některých ruskojazyčných
programů v lotyšsku a litvě. kontaktní výbor se dále věnoval hodnocení směrnice avms a její transpozice, ochraně
dětí v prostředí konvergovaných médií a byla otevřena i problematika principu země původu audiovizuálních mediálních
služeb. komise informovala, že na základě podkladů od jednotlivých členských států zahájila práce na přípravě druhé
hodnotící zprávy o aplikaci směrnice avms. do budoucna je uvažováno o revizi směrnice vzhledem k technologickému
vývoji.
Seminář Evropské komise k transparentnosti vlastnických vztahů v médiích
v říjnu 2014 se zástupci rady zúčastnili semináře exchange of best Practises on transparency of media ownership
pořádaného evropskou komisí. základní body semináře tvořili ukázky různé praxe v některých státech, konkrétně
rakouska, chorvatska a Finska, následované high-level debatou ohledně celoevropského pohledu na přístup
k problematice transparentnosti vlastnických vztahů.
Středoevropské fórum regulátorů (CERF), Evropská platforma regulátorů (EPRA)
v roce 2014 pokračovala spolupráce rady se členy středoevropského fóra regulátorů (central european regulatory
Forum – cerF), jehož pravidelné každoroční setkání uspořádala tentokráte rumunská vysílací rada ve dnech 4. a 5.
září v bukurešti. setkání se zúčastnili zástupci šesti členských zemí, zástupci srbska se nedostavili. Pozvání k účasti na
konferenci dostaly též regulační orgány Francie (v roli pozorovatele) a chorvatska, které na setkání podepsalo smlouvu
o spolupráci a stalo se tak osmým členem cerF. ve dvou jednacích dnech diskutovalo více než třicet představitelů
evropských mediálních rad o čtyřech hlavních tematických okruzích. hlavní náplní programu šestého zasedání byla
výměna zkušeností s monitoringem a regulací předvolebního a volebního vysílání, tentokráte se zaměřením na evropské
volby; dále se diskutovalo na téma podpora evropské tvorby ve vysílání, ochrana dětí a mladistvých a regulace programů
pro dospělé (18+). významným tématem byla již tradičně ochrana dětí a mladistvých před nevhodným obsahem. všechny
středoevropské země potvrdily důležitost labellingu a jeho výrazný přínos pro orientaci rodiče při výběru pořadů pro
děti. Česká republika je jedinou zemí středoevropského prostoru, kde ještě nebyla tato praxe zavedena, a česká rada je
opakovaně konfrontována s dotazy, proč tomu tak je. Fakt, že Česká republika nemá uzákoněn systém označení pořadů
pro jednotlivé věkové skupiny, působí potíže sousedním zemím, jelikož diváci okolních zemí mohou přijímat české kanály,
které vysílají pořady bez označení. taktéž stanice, které mají licenci v Čr a jejichž vysílání je mířeno převážně na okolní
země, nejsou povinny respektovat pravidla uzákoněna v těchto státech (labelling). ze stížností, které rada v roce 2014
obdržela od svých kolegů v rámci středoevropského fóra, je zřejmé, že ochrana dětí a mladistvých před nevhodným
obsahem je hlavním tématem přeshraniční spolupráce. v roce 2014 se zástupci rady účastnili dvou setkání evropské
platformy regulačních orgánů.
Jednání s Radou pre vysielanie a retransmisiu
v dubnu 2014 se uskutečnila dvoudenní pracovní schůzka rady s jejím slovenským protějškem, radou pre vysielanie
a retransmisiu. tématem jednání byla problematika soutěžních a ezoterických pořadů, které jsou založeny na interakci
s divákem prostřednictvím telefonického hovoru za zvýšenou sazbu (tzv. audiotexová služba). Protože pořady tohoto typu
jsou vnímány jako značně rizikové, česká strana iniciovala pracovní setkání, na němž si účastníci vyměnili své zkušenosti
z dozorové praxe.
výsledkem setkání pak bylo mimo jiné vydání společné tiskové zprávy, která varovala diváky před podvodnými televizními
soutěžemi. diváci byli důrazně upozorněni na rizika spočívající zejména v záměrném, umělém protahování telefonického
hovoru s cílem dosažení co nejvyššího zisku. diváci po uskutečnění podobného hovoru mohou přijít i o částky v řádech
tisíců korun. kromě toho šance na uhádnutí soutěžních otázek, které jsou v pořadech zadávány, jsou zcela mizivé, jelikož
úkoly jsou záměrně formulovány tak, aby běžný divák neodhalil klíč, na jehož základě je otázka postavena, a nemohl se
tak dobrat správného výsledku a potažmo slibované výhry.
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jelikož obě regulační rady mají jen minimální možnost zasáhnout proti těmto praktikám na základě svých zákonných
kompetencí a ani policie nemůže efektivně zakročit, je nezbytné diváky systematicky a pravidelně informovat o nebezpečích
soutěžních a ezoterických pořadů.
Mezinárodní stížnosti
v roce 2014 rada projednala celkem 15 stížností od zahraničních regulátorů (šlo o polskou krajowu radu radiofonii
i telewizji a rumunský consiliul national al audiovizualului), kteří poukazovali na možné porušení zákona o vysílání
provozovateli vysílajícími v zahraničí na základě licence vydané v Čr a spadajícími proto pod pravomoc rady. mnohá
z těchto podání však obsahovala hned několik stížností na různé pořady, celkem tedy bylo zpracováno 19 analýz.
v případě Polska se stížnosti týkaly provozovatele mtv netWorks s. r. o. (program mtv Polska), v případě
rumunska rovněž provozovatele mtv netWorks s. r. o. (programy nickelodeon a hbo) a dále provozovatelů
the Walt disney comPany limited, organizační složka (programy disney junior a disney
channel) a chello central europe s. r. o. (program tv Paprika). v naprosté většině se stížnosti týkaly možného
ohrožení dětí a mladistvých z důvodu odvysílání vulgarismů, obsaženého násilí či erotických scén, výskytu homosexuálního
páru apod.
Pouze v případě seriálu Girls (v rumunském překladu Fetele) bylo shledáno porušení zákona a provozovateli hbo
europe s. r. o. byly vydány dvě upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť milostné scény
obsažené ve dvou epizodách měly potenciál ohrozit psychický a mravní vývoj nezralého dětského diváka a vzbudit u něj
předčasný zájem o sexuální oblast. stejný provozovatel dále obdržel upozornění za vulgární jazyk v pořadu bad Penny.
v naprosté většině případů nebylo porušení zákona shledáno.
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C. INFORMACE O DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI
ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ A O ULOŽENÝCH SANKCÍCH
(§ 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.)
rada se řídí právními předpisy, které mají bezprostřední vztah k oblasti rozhlasového a televizního vysílání a poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. nejdůležitějšími předpisy jsou:
nařízení evropského parlamentu a rady č. 2006/2004, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o výživových a zdravotních
tvrzeních při označování potravin
směrnice evropského parlamentu a rady 2005/29/es, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním
trhu a o změně směrnice rady 84/450/ehs, směrnic evropského parlamentu a rady 97/7/es, 98/27/es a 2002/65/
es a nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)
směrnice evropského parlamentu a rady 2006/114/es ze dne 12. prosince 2006, o klamavé a srovnávací reklamě
směrnice evropského Parlamentu a rady 2010/13/eu ze dne 10. března 2010, o koordinaci některých právních
a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice
o audiovizuálních mediálních službách), ve znění opravy směrnice evropského parlamentu a rady 2010/13/eu ze
dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování
audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
• zákon č. 2/1969 sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
• zákon č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
• zákon č. 483/1991 sb., o České televizi, v platném znění
• zákon č. 484/1991 sb., o Českém rozhlasu, v platném znění
• zákon č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
• zákon č. 40/1995 sb., o regulaci reklamy, v platném znění
• zákon č. 110/1997 sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění
• zákon č. 123/2000 sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění
• zákon č. 231/2001 sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění
• zákon č. 150/2002 sb., soudní řád správní, v platném znění
• zákon č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění
• zákon č. 379/2005 sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, v platném znění
• zákon č. 378/2007 sb., o léčivech, v platném znění
• zákon č. 132/2010 sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění
• zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
• zákon č. 40/2009 sb., trestní zákoník, pokud jde o trestné činy, které lze spáchat rozhlasovým a televizním vysíláním
• zákon č. 496/2012 sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematograie (zákon o audiovizi)
• zákon č. 234/2014 sb., o státní službě
• zákon č. 250/2014 sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
• vyhláška č. 233/2001 sb., kterou se vydává seznam událostí značného společenského významu, v platném znění
• vyhláška č. 163/2008 sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání, v platném znění
• vyhláška č. 22/2011 sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech, v platném znění
• vyhláška č. 122/2013 sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora
v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora
v televizním vysílání
rozšířený přehled právních předpisů je uveden v přílohách.
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LEGIsLaTIVNÍ ÚPRaVY VZTahUJÍCÍ sE K ObLasTI ROZhLasOVÉhO
a TELEVIZNÍhO VYsÍLÁNÍ a POsKYTOVÁNÍ aUDIOVIZUÁLNÍCh
MEDIÁLNÍCh sLUŽEb Na VYŽÁDÁNÍ
dne 14. listopadu 2014 byl vydán zákon č. 250/2014 sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě,
účinný od 1. ledna 2015.
tento tzv. změnový zákon novelizuje jednotlivé zvláštní zákony v souvislosti s přijetím nového služebního zákona. rady
se týká jednak už část první, která mění zákon č. 2/1969 sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky (tzv. kompetenční zákon). nově je rada zařazena ve výčtu ústředních orgánů státní správy České
republiky. Před 1. lednem 2015 bylo postavení rady jako ústředního správního úřadu zakotveno v zákoně č. 231/2001
sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, přičemž impulsem k této novele pro zákonodárce byl v minulosti
nález Ústavního soudu v rámci kompetenčního sporu, jehož byla rada účastníkem. následná změna i kompetenčního
zákona se jevila jako nikoliv nutná, ale přesto vhodná a žádoucí.
Podstatnou část změn ve vztahu k radě pak tvoří část třicátá devátá, která mění zákon č. 231/2001 sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání. upraveno je zejména postavení vedoucího Úřadu rady a služební poměr zaměstnanců
Úřadu rady tak, aby se promítla speciika rady jako nezávislého regulačního orgánu. v čele Úřadu rady stojí vedoucí
Úřadu rady, kterého nadále jmenuje a odvolává rada; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení
zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu s celostátní
působností. vedoucí Úřadu rady se pak považuje za samostatný stupeň představeného a je podřízen předsedovi rady.
vedoucí Úřadu rady se rovněž považuje za služební orgán podle zákona o státní službě. zaměstnanci zařazení v Úřadu
rady, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, jsou státními zaměstnanci podle zákona o státní
službě. na samotné členy rady se pochopitelně zákon o státní službě vůbec nevztahuje.
legislativní změny nastaly i v případě zákona o regulaci reklamy. v rámci procesu legislativního schvalování byla jedním
z připomínkových míst i rada.
Proces stávající novelizace vyplývá ze tří zásadních skutečností, první z nich je nutnost odstranění nedostatků v transpozici
směrnice evropského parlamentu a rady 2005/29/es ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci reklamy. směrnice evropského parlamentu a rady 2005/29/es
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu tyto reklamy, oproti tuzemským předpisům,
zakazuje jen v určitém rozsahu, buď jako takové nebo tehdy, naplňují-li obecné znaky nekalé obchodní praktiky. zákon
o regulaci reklamy zakazuje nekalé obchodní praktiky bez dalšího. změny je tak nutno přijmout i v případě podprahové
reklamy, jejíž zákaz je deinován v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy. absolutní zákaz však přesahuje rámec
ustanovení směrnice. Podle směrnice by taková reklama měla být vyhodnocena nejprve podle kritérií stanovených v čl.
5–9 směrnice, tedy měla by být vyhodnocena zejména z hlediska požadavků náležité profesionální péče a schopnosti
podstatně narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele, který je jejímu působení vystaven nebo kterému je
určena, a teprve potom případně vyhodnocena jako nekalá obchodní praktika.
mimo odstranění nedokonalostí vyplývajících z nedostatečné implementace výše uvedené směrnice a kolize s právními
předpisy eu, se touto novelizací dále adaptuje zákon o regulaci reklamy na část nařízení evropského parlamentu a rady
(eu) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení
evropského parlamentu a rady (es) č. 1924/2006 a č. 1925/2006 (es) a o zrušení směrnice komise 87/250/ehs,
směrnice rady 90/496/ehs, směrnice komise 1999/10/es, směrnice evropského parlamentu a rady 2000/13/es,
směrnic komise 2002/67/es a 2008/5/es a nařízení komise (es) č. 608/2004, a to v těch částech, které se vztahují
k reklamě.
tímto nařízením, které se stává přímo účinným na území evropské unie dnem 13. prosince 2014, dochází ke sloučení
směrnice 2000/13/es o označování potravin a 90/496/ehs o nutričním označování potravin s cílem zlepšit úroveň
informovanosti a ochrany spotřebitelů v evropské unii, a to zejména v rozsahu čl. 7, který upravuje uvádění nezavádějících
údajů explicitně i ve spojitosti s reklamou, konkrétně, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící, kdy jak obchodní
úprava, tak tedy i reklama s nimi související nesmí být takové povahy, aby uváděly spotřebitele v omyl, pokud jde
o vlastnosti nebo účinky potravin, případně byl spotřebitel uváděn v omyl zavádějícími údaji týkajícími se charakteristiky
potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience,
způsob výroby nebo získání.
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Podstatná změna dopadá v souvislosti s novelizací na ustanovení § 5d odst. 2 a následující (tedy na ustanovení,
které upravuje pravidla reklamy na potraviny – zákaz přisuzování léčebných a preventivních účinku, zákaz uvádění
nekonkrétních klinických studií atd.).
Po novelizaci zákona o regulaci reklamy dojde k odstranění explicitního vyjádření jednotlivých skutkových podstat pod
souhrnné vymezení povinností, které bude nově znít „Reklama na potraviny musí splňovat požadavky stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.“ Povinnosti pro zpracovatele
a zadavatele reklam zůstanou v důsledku stejné s jednou výjimkou. v důsledku změny zákona o regulaci reklamy dojde
k eliminaci zákazu doporučování potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie, neboť se jedná o povinnost, která
nevyplývá z unijního práva a byla tedy shledána jako redundantní.

VÝVOJ JUDIKaTURY
Ústavní soud
vývoj judikatury týkající se problematiky upozornění na porušení zákona podle ustanovení § 59 zákona o vysílání na
půdě Ústavního soudu je poměrně konstantní, přičemž jeho začátky lze vysledovat až do roku 2009, kdy se Ústavní
soud ve svém usnesení ze dne 25. listopadu 2009, č. j. i. Ús 1171/2009–1, vyjádřil k názoru šestého senátu nejvyššího
správního soudu a uvedl, že „je logický, přesvědčivý a bez znaků svévole, respektive, že je z hlediska ústavnosti plně přijatelný.“
jako další signiikantní rozhodnutí Ústavního soudu lze odkázat na jeho rozhodnutí ze dne 29. července 2013, č. j. i. Ús
671/13–1, v němž uvedl „se k problematice výkladu § 59 zákona č. 231/2001 Sb. již vícekrát vyslovit a např. ve svém nálezu
ze dne 25. 11. 2009, sp. zn. I. ÚS 1408/09 … měl za ústavně souladný závěr správních soudů, podle kterého nelze dovozovat.
že by Rada musela upozornění činit u každého jednotlivého skutku, kterým byla porušena tatáž zákonná povinnost, navíc
u pořadu typu série, v nichž se závadné vzorce chování opakují a provozovatel si musel být vědom charakteru a dopadu v nich
prezentovaného jednání.“
nejnověji lze poukázat na změnu stížností provozovatelů televizního vysílání vůči Ústavnímu soudu, kdy tito již
nenapadají ustanovení § 59 zákona o vysílání a to zjevně protože byla tato problematika již zevrubně zkoumána několika
rozšířenými senáty nejvyššího správního soudu (avšak i Ústavní soud se k této problematice vyjádřil ve svém usnesení ze
dne 9. října 2014 č. j. iii. Ús 1165/14, kdy se zabýval mimo jiné i problematikou „tvrzeným porušeným svobody projevu
zaručené čl. 17 Listiny resp. čl. 10 Úmluvy spatřovala stěžovatelka „v absentujícím zákonném podkladu, na jehož základě jí
byla uložena peněžitá sankce..“ )
stěžovatelka (Ftv Prima spol., s r. o.) označila za nezákonné jiné ustanovení, a to ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona o vysílání a uvedla, že je nedostatečně určité, v důsledku čehož je jeho aplikace nepředvídatelná. zde stěžovatelka
nesměřovala toliko do neurčitých právních pojmů, nýbrž do problematiky tzv. typově obdobných deliktů. Ústavní soud na
to konto však odkázal na otázku předvídatelnosti a to nejen ve svých usneseních (srov. např. usnesení ze dne 27. září 2006
sp. zn. iv. Ús 211/06), nýbrž i rozhodovací praxi evropského soudu pro lidská práva (rozsudek pléna evropského soudu
pro lidská práva ze dne 24. března 1988 ve věci olsson proti Švédsku (no. 1), stížnost č. 10465/83, odst. 61(a); rozsudek
evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. března 1985 ve věci barthold proti německu, stížnost č. 8734/1985, odst.
47), a uvedl „Potřeba vyhnout se nadměrné rigiditě a udržet krok s měnícími se okolnosti znamená, že četnými zákony jsou
nevyhnutelně formulovány pojmy, které ve větším či menším rozsahu jsou neurčité. Shora citovaná ustanovení zákona o vysílání
do této kategorie dle přesvědčení Ústavního soudu spadají. Ústavní soud je proto toho názoru, že ustanovení zákona o vysílání,
dle nichž byla stěžovatelce uložena pokuta, kritérium předvídatelnosti splňují, a jsou tedy ústavně konformní.“ (usnesení ze dne
9. října 2014 č. j. iii. Ús 1165/14).
Nejvyšší správní soud dle závěru Rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
v návaznosti na usnesení rozšířeného senátu nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2014, č. j. 8 as 85/2012–88,
kterým rozšířený senát nejvyššího správního soudu vyřešil spornou otázku, respektive rozličný výklad ustanovení § 59
zákona o vysílání napříč senáty nejvyššího správního soudu, došlo na straně nejvyššího správního soudu k rozhodnutím
v řadě věcí, které jím byly přerušeny a čekaly právě na usnesení rozšířeného senátu.
jako příklad lze uvést následující rozsudky nejvyššího správního soudu, které se věnovaly přezkumu rozsudků městského
soudu v Praze a rozhodnutí rady o uložení pokuty za porušení pokaždé jiné povinnosti provozovatele vysílání, což
dokazuje, že výklad ustanovení § 59 zákona o vysílání lze aplikovat při dohledu nad dodržováním rozličných povinností
vyplývajících pro provozovatele z vysílacího zákona.
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rozsudkem ze dne 20. října 2014, č. j. 8 as 28/2013–54, rozhodl nejvyšší správní soud o zamítnutí kasační stížnosti proti
rozsudku městského soudu v Praze, kterým byla de facto potvrzena pokuta uložená radou za porušení ustanovení § 53a
odst. 2 písm. c) zákona o vysílání. nejvyšší správní soud toto odůvodnil s odkazem právě na usnesení výše zmíněného
usnesení rozšířeného senátu tak, že „nyní posuzované porušení zákona bylo svými skutkovými okolnostmi typově podobné
tomu, na jehož závadnost již byla stěžovatelka upozorněna předchozími dvěma upozorněními. V předchozích případech
žalovaná vytkla stěžovatelce nepatřičné zdůrazňování umístěného produktu obdobnými obrazovými či verbálními prostředky
jako v nyní posuzované věci. Ve scénách se objevily záběry na logo či na samotný produkt. Dále se zde vyskytly slovní zmínky
o vlastnostech, kvalitách či účincích produktu (v případě produktů značky Jamall herci hovořili o tom, že se jedná o moderní
nábytek z masivu, který je kvalitní, v křesle se dobře sedí; v případě produktu Allivictus lékařka zmiňovala, že přípravek je čistě
přírodní, vysvětlila, kdy jej lze používat, a zároveň potvrzovala, že se jedná o ověřený přípravek). Stejně jako v posuzované věci
se oba předchozí případy nepatřičného zdůrazňování produktu vyskytly v rámci pořadu Ordinace v růžové zahradě. Žalovaná
popsaná jednání shodně právně kvaliikovala – spatřovala v nich porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona o vysílání, tedy porušení
zákazu nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Předchozí upozornění byla srozumitelná, podrobně a konkrétně vysvětlila,
v čem spočívá závadnost umístění produktu… Stěžovatelka na základě předchozích upozornění musela vědět, jaké jednání
žalovaná považuje za závadné, a že umístěním produktu, které vykazovalo znaky obdobné těm, na jejichž závadnost již byla
upozorněna, porušuje § 53a odst. 2 písm. c) zákona o vysílání.“
rozsudkem ze dne 20. října 2014, č. j. 8 as 104/2013–159, rozhodl nejvyšší správní soud o zamítnutí kasační stížnosti
proti rozsudku městského soudu v Praze, kterým byla de facto potvrzena pokuta uložená radou za porušení ustanovení
§ 31 odst. 3 zákona o vysílání. nejvyšší správní soud uvedl, že „nyní posuzované porušení zákona bylo i skutkově typově
dostatečně podobné tomu, na jehož závadnost již byla stěžovatelka upozorněna předchozími čtyřmi upozorněními. Obdobně
jako v posuzované věci v předchozích případech žalovaná vytkla stěžovatelce jednostranné zpracování reportáže, které bylo
podpořeno zejména absencí vyjádření dotčených osob… žalovaná obdobně jako v řešené věci vytkla stěžovatelce, že zpracovala
reportáž předpojatě a předložila divákům jediný pohled (názor) na věc. Všechny reportáže stejně jako v nyní řešeném případě
byly odvysílány v rámci zpravodajského pořadu Televizní noviny na programu Nova. Žalovaná popsaná jednání shodně právně
kvaliikovala, spatřovala v nich porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, tedy porušení povinnosti dbát ve zpravodajských
pořadech zásad objektivity a vyváženosti. Předchozí upozornění byla srozumitelná, podrobně a konkrétně vysvětlila, v čem
spočívala závadnost stěžovatelčina způsobu zpracování reportáží… Stěžovatelka na základě předchozích upozornění musela
vědět, jaké jednání žalovaná považuje za závadné, a že odvysíláním reportáže, která vykazovala znaky obdobné těm, na jejichž
závadnost již byla upozorněna, porušuje § 31 odst. 3 zákona o vysílání.“
rozsudkem ze dne 20. října 2014, č. j. 8 as 1113/2013–51, rozhodl nejvyšší správní soud o zamítnutí kasační stížnosti
proti rozsudku městského soudu v Praze, kterým byla de facto potvrzena pokuta uložená radou za porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání. nejvyšší správní soud uvedl, že „uvedeným rozhodnutím byla naplněna podmínka
předchozího upozornění na porušení zákona o vysílání. Skutkové okolnosti tohoto případu byly obdobné jako v nyní posuzované
věci – stěžovatelka odvysílala v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady, které obsahovaly násilné scény (zastřelení několika lidí,
znásilnění). Obdobná byla i povaha pořadů – v posuzované věci se jednalo o kriminální ilm (thriller), předmětem posouzení
v předchozím rozhodnutí byl díl seriálu (detektivové zde řeší neobjasněné vraždy z minulosti, nebo případy, ve kterých se objevily
nové skutečnosti). Žalovaná popsaná jednání shodně právně kvaliikovala – spatřovala v nich porušení povinnosti stanovené
v § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, tj. povinnosti nezařazovat v uvedené době do vysílání pořady a upoutávky, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.… Stěžovatelka na základě předchozích upozornění
musela vědět, jaké jednání žalovaná považuje za závadné, a že odvysíláním pořadu obsahujícího násilné scény obdobné těm,
na jejichž závadnost již byla upozorněna, v době od 6:00 do 22:00 hodin porušuje svoji zákonnou povinnost, a dopouští se
deliktního jednání. Kasační soud nepřisvědčil ani stížní námitce, že typovou podobnost předchozího upozornění a aktuálně
sankcionovaného případu bylo třeba posuzovat i s ohledem na konkrétní čas vysílání pořadu, a že pořad jako celek ani jeho
jednotlivé scény nebyly způsobilé ohrozit vývoj dětí a mladistvých, proto nebyla naplněna materiální stránka správního deliktu.
Z hlediska účinnosti předchozího upozornění bylo rozhodné, že stěžovatelka již byla sankcionována za porušení § 32 odst. 1
písm. g) zákona o vysílání odvysíláním pořadu s obdobnými závadnými scénami v zákonem zapovězené době, tj. od 6:00 do
22:00 hodin. Skutečnost, že v minulém případě byl pořad odvysílán od 16:05 hodin, zatímco v posuzované věci od 20:20 hodin,
nebyla sama o sobě podstatná. Stěžovatelka si na základě předchozího upozornění musela být vědoma, že se dopustí deliktního
jednání odvysíláním pořadu s podobnými násilnými scénami kdykoliv v době od 6:00 do 22:00 hodin. Povinnost stanovená
v § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání se totiž vztahuje na celý tam vymezený časový úsek.“
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INFORMaCE O DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCh PŘEDPIsŮ V ObLasTI
ROZhLasOVÉhO a TELEVIZNÍhO VYsÍLÁNÍ a POsKYTOVÁNÍ
aUDIOVIZUÁLNÍCh sLUŽEb Na VYŽÁDÁNÍ a O ULOŽENÝCh saNKCÍCh
Podle § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 sb. rada dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového
a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence a v rozhodnutí o registraci. Podle § 4
odst. 1 zákona č. 132/2010 sb. je rada správním úřadem příslušným k výkonu dohledu nad dodržováním zákona
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
Podstatné je vymezení působnosti a pravomoci rady. rada jakožto ústřední orgán státní správy může činit jen to, co jí
zákon vysloveně dovoluje, a to v zákonných mezích a zákonnými způsoby. sankce, které může rada uplatnit v souvislosti
s porušeními jednotlivých zákonných ustanovení, jsou představovány zejména peněžitými pokutami, ale v případě zvlášť
závažných porušení zákona má rada oprávnění přistoupit k pozastavení převzatého vysílání, odejmutí licence či zrušení
registrace.
uložení sankce však v případě prvního porušení většiny zákonných ustanovení musí předcházet upozornění na porušení
zákona, včetně stanovení lhůty k nápravě, jejíž délka odpovídá charakteru porušené povinnosti. upozornění na porušení
zákona je rada oprávněna vydat provozovateli nebo poskytovateli přímo, aniž by zahájila a vedla správní řízení. rada
nicméně v některých ojedinělých případech zahajuje správní řízení, i pokud provozovatel či poskytovatel dosud dané
zákonné ustanovení neporušil, a je tedy zřejmé, že takové řízení může být ukončeno pouze zastavením a následně vydáním
upozornění. rada volí tento postup v případech, kdy není porušení zákonného ustanovení jednoznačné a kdy chce
eliminovat riziko chybného vydání upozornění na porušení zákona. Pak raději vede zdánlivě nadbytečné správní řízení,
v jehož průběhu jsou však vyjasněny sporné skutečnosti. je-li vyvrácena domněnka o porušení zákonného ustanovení,
rada správní řízení zastaví. je-li radou vydáno upozornění na porušení zákona, není proti tomuto právnímu úkonu
přípustná žaloba podle soudního řádu správního. tato skutečnost již byla opakovaně potvrzena judikaturou městského
soudu v Praze a nejvyššího správního soudu.
v roce 2014 rada vydala celkem 235 upozornění na porušení zákona. nejčastěji šlo o výskyt vulgarismů nebo nadávek
ve vysílání, nedodržení parametrů pro hlasitost obchodních sdělení, neposkytnutí záznamu vysílání, porušení licenčních
podmínek, porušení povinnosti dbát zásad objektivity a vyváženosti ve vysílání, nebo porušení oznamovací povinnosti
podle zákona č. 231/2001 sb.
rada dále zahájila celkem 136 správních řízení, jednalo se zejména o případy zakázaných obchodních sdělení, přisuzování
léčebných účinků doplňkům stravy, porušení povinnosti dbát zásad objektivity a vyváženosti ve vysílání, možné ohrožení
mravního vývoje dětí a mladistvých, neposkytnutí záznamu vysílání, nebo porušení oznamovací povinnosti podle zákona
č. 231/2001 sb.
vhodným institutem, který rada využívá v rámci postupu před zahájením správního řízení, je podání vysvětlení, jehož
prostřednictvím rada zjišťuje skutečnosti a okolnosti, které by mohly vyústit právě v zahájení řízení.
v průběhu roku 2014 si rada vyžádala celkem 183 podání vysvětlení, nejčastěji šlo o právní kvaliikaci obchodního
sdělení, zjištění zadavatele závadného obchodního sdělení, dodržování licenčních podmínek, podezření z možného
porušení povinnosti dbát zásad objektivity a vyváženosti ve vysílání, porušení oznamovací povinnosti podle zákona č.
231/2001 sb., nebo neoznámení údajů do evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
zákon č. 40/1995 sb., o regulaci reklamy, nezná institut upozornění na porušení zákona, rada proto v souvislosti se
zjištěnými porušeními tohoto zákona ukládá provozovatelům nebo poskytovatelům pouze peněžité sankce (pokuty).
speciikem zákona o reklamě je, že účastníky řízení nejsou pouze šiřitelé reklamy, ale rovněž zadavatelé a zpracovatelé
reklamy. zákon o regulaci reklamy dále radě umožňuje nařídit ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit
k tomu přiměřenou lhůtu. může též zakázat nepřípustnou srovnávací reklamu nebo reklamu, která je nekalou obchodní
praktikou, nebo pozastavit zahájení šíření takové reklamy.
v roce 2014 rada uložila celkem 64 pokut. nejčastěji šlo o zakázaná obchodní sdělení, případy přisuzování léčebných
účinků doplňkům stravy, možné ohrožení mravního vývoje dětí a mladistvých, nebo překročení reklamních limitů.
k odnětí licence dojde v případě, kdy provozovatel jejího udělení dosáhl na základě nepravdivých údajů nebo porušil
povinnost zajištění plurality informací ve vysílání, zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje některé povinnosti
zakotvené v ustanovení upravujícím základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání
a za takové porušení mu byla uložena opakovaně pokuta nebo zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje licenční
podmínky.
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v následujících případech rada může licenci odejmout: provozovatel vysílání nezahájil po nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení licence vysílání do 360 dnů u televizního vysílání a 180 dnů u rozhlasového vysílání, po zahájení vysílání
v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů (mimo dobu, kdy mu v tom bránily odůvodněné technické
překážky), na jeho majetek byl prohlášen konkurz.
o zrušení registrace rada rozhodne v případě, kdy provozovatel v přihlášce uvedl nepravdivé údaje nebo opakovaně
porušuje některá zákonná ustanovení upravující obsah programů a základní povinnosti provozovatelů vysílání
a provozovatelů převzatého vysílání a byla mu již za to udělena pokuta. rada může o zrušení rozhodnout, jestliže
provozovatel převzatého vysílání závažným způsobem porušil zákon č. 231/2001 sb. nebo mezinárodní dohodu, kterou
je Čr vázána, nebo na jeho majetek byl vyhlášen konkurz.
ve správním řízení rada postupuje podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu,
o přezkumném řízení a o obnově řízení. Prvek odvolání svým způsobem supluje podání žaloby k soudu.
v případě, kdy rada uloží sankci podle zákona č. 231/2001 sb., č. 132/2010 sb. anebo podle zákona č. 40/1995 sb.,
lze proti rozhodnutí rady podat žalobu podle soudního řádu správního. z toho je zřejmé, že rada je vždy v postavení
žalovaného správního orgánu, neboť výrok soudu o zamítnutí žaloby je vždy výrokem, který potvrzuje rozhodnutí rady,
a rada tak své rozhodnutí obhájila i v soudním přezkumu. za úspěch v soudním sporu považuje rada také situaci, kdy
je žaloba odmítnuta, ačkoli tento výrok značí, že se věc meritorně neprojednávala a jedná se tedy o otázku procesní.
jestliže soud rozhodnutí rady zruší a vrátí jí věc k dalšímu řízení, dostává se správní řízení zpět do fáze před vydáním
rozhodnutí. je tak možné doplnit podklady řízení a účastníka vyzvat k novému vyjádření a k novým návrhům důkazních
prostředků. rada je v dalším postupu dle § 78 soudního řádu správního vázána právním názorem, který soud ve
zrušujícím rozsudku vyslovil.
Proti rozhodnutí soudu (pravidelně městského soudu v Praze) je přípustný mimořádný opravný prostředek, kasační
stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Pokud nejvyšší správní soud rozhodnutí městského soudu zruší, je tento soud
vázán právním názorem vysloveným nejvyšším správním soudem ve zrušujícím rozsudku.
v této části je vhodné také zmínit otázku právní moci rozhodnutí rady. žalobu lze podat pouze proti pravomocnému
rozhodnutí. jak vyplývá ze správního řádu, rozhodnutí rady nabývá právní moci dnem jeho doručení poslednímu
z účastníků správního řízení (zpravidla je účastník jeden).
obdobná situace nastává v případě doručení rozsudku městského soudu v Praze. i kasační stížnost lze podat pouze
proti rozsudku, který je v právní moci, i zde tedy nabývá rozhodnutí soudu právní moc dnem jeho doručení poslednímu
(zpravidla druhému) z účastníků soudního řízení.
rada se také v řadě správních řízení dostává do situace, kdy v závislosti na znění rozsudku městského soudu v Praze
a běhu lhůt vydá ve věci nové rozhodnutí, přičemž současně proti rozsudku podá kasační stížnost. nejednou se tak
stane, že rada nakonec obhájí své původní (ve věci první) rozhodnutí a v souladu se zásadou ne bis in idem musí soud
rozhodnutí vydané ve věci jako druhé v pořadí zrušit. v důsledku toho pak dochází k situaci, kdy rada zdánlivě své
rozhodnutí neobhájila, přestože opak je pravdou, takové skutečnosti pak výrazně zkreslují výstupy z evidence soudních
sporů vedených s radou jako žalovaným správním orgánem.
rada i v roce 2014 pokračovala v praxi nastavené soudní judikaturou, kdy za situace, že soud vytkne radě absenci
předchozího upozornění na porušení zákona o vysílání, rada správní řízení zastaví a současně upozorní provozovatele
na porušení zákona. v těchto případech lze mít za to, že právní názor rady byl v předmětných řízeních správný a rada
jiný správní delikt meritorně správně posoudila.
v roce 2014 bylo radě doručeno celkem 37 žalob, nejčastěji provozovatelé napadali rozhodnutí o uložení pokuty za
přisuzování léčebných účinků doplňkům stravy, rozhodnutí o změně územního rozsahu rozhlasového vysílání a souboru
technických parametrů, nebo rozhodnutí o uložení pokuty za ohrožení mravního vývoje dětí a mladistvých. radě bylo
v roce 2014 doručeno 26 rozsudků městského soudu v Praze a 30 rozsudků nejvyššího správního soudu.
všechna rozhodnutí rady o uložení pokuty, stejně jako soudní rozsudky, rada zveřejňuje na svých webových stránkách.
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Účastník řízení
cet 21 s. r. o.

Předmět
porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 sb., že
odvysílal oznámení o sponzorování programu okhP oční klinika
bezprostředně před začátkem hlavní večerní zpravodajské relace
televizní noviny dne 4. září 2012 od 19:29:33 hodin na programu
nova
czech
porušení ustanovení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 sb.,
Promotion group, o regulaci reklamy, zadáním a zpracováním reklamy na doplněk
s. r. o.
stravy eregma, která byla odvysílána dne 10. června 2013 v časech
13:59:40 hodin, 14:59:04 hodin a 17:41:42 hodin na programu
country radio provozovatele radio united
broadcastinG s. r. o.
Česká televize
porušení čl. iv, bodu 12 zákona č. 304/2007 sb., ve spojení se
zákonem č. 231/2001 sb., neboť dne 30. září 2010 na programu
Čt 4 sport překročil denní limit reklamy o 43 sekund, neboť v 7
reklamních blocích bylo celkem odvysíláno 475 sekund reklamy;
pokuta byla uložena ve výši 300 000 kč, 5. ledna 2012 bylo
uhrazeno 10 000 kč
dynamo Films, s. r. o.
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995,
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 sb., a ustanovení § 5
odst. 1 zákona č. 634/1992 sb., zpracováním reklamy na doplněk
stravy lipoxal Xtreme, která byla odvysílána dne 12. června
2012 v časech 6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 hodin
a 16:56:25 hodin na programu rádio blaník (94,5 mhz Ústí
nad labem)
Ftv Prima, spol. s r. o. porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001
sb., neboť označením sponzora rama, produkt classic idea!
multivita (sponzor upoutávky, mutace 1), vysílaným premiérově
dne 22. září 2008 ve 20:28:50 hod. na programu Prima televize,
porušil povinnost zajistit, aby reklamy a teleshopping byly
rozeznatelné, u provozovatele televizního vysílání zřetelně
zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí
programu
Ftv Prima, spol. s r. o. porušení ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 sb.,
ve znění platném v době spáchání jiného správního deliktu, neboť
odvysíláním obchodního sdělení herbamedicus, produkt koňská
mast (sponzor upoutávky, mutace 3), dne 6. září 2009 ve 21:13:01
hodin na programu Prima televize, porušil povinnost zajistit,
aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné, u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově
oddělené od ostatních částí programu
Ftv Prima, spol. s r. o. porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
sb., které ukládá povinnost nezařazovat v době od 6:00 hodin do
22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých (200 000 kč) a
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f ) zákona č. 231/2001 sb.,
které ukládá povinnost bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající
nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení
způsobem snižujícím lidskou důstojnost (200 000 kč)
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Částka

Uhrazeno

50 000 kč

1. 4. 2014

50 000 kč

1. 4. 2014

290 000 kč

12. 3.
2014

70 000 kč

23. 9.
2014

50 000 kč

4. 2. 2014

50 000 kč

4. 2. 2014

400 000 kč

4. 2. 2014

Účastník řízení
Green - sWan
Pharmaceuticals cr, a. s.

Předmět
Částka
porušení ustanovení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995
sb., kterým se zakazuje uvádět v omyl přisuzováním potravině
vlastností prevence a ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských
onemocnění, neboť v předmětné reklamě jsou užity prvky a tvrzení, 400 000 kč
které deklarují léčebné účinky, neboť zadal reklamu na produkt Gs
condro Forte, odvysílanou v premiéře dne 2. října 2012 od 9:22:40
hodin na programu nova provozovatele cet 21 spol. s r. o.
porušení ustanovení § 5f odst. 1 písm a) zákona č. 40/1995 sb.,
kterého se dopustil jako zpracovatel tím, že reklama nutrilon,
produkt immunofortis 2_3 (mut 1), s premiérou vysílání dne
20. dubna 2009 v 08:09:57 hodin na programu nova a dále
450 000 kč
reprízované na programech nova a nova cinema do 31. května
2009, neobsahovala potřebné informace o správném užití výrobku
a zároveň působila proti kojení

Uhrazeno

Účastník řízení

Předmět

Částka

Uhrazeno

celmar media
s. r. o.

porušení ustanovení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 sb. a zároveň
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 sb.,
kterého se dopustil zadáním obchodních sdělení – reklamy
„Figurebites“ (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu „Figurebites“
(mutace 2) odvysílaných dne 31. ledna 2014 v čase od 9:28:49
hodin (mutace 1) a od 2:58:42 hodin (mutace 2) na programu
televize barrandov provozvatele barrandov televizní studio a. s.

50 000 kč

3. 12.
2014

nesplnil svou povinnost danou ustanovením, § 7a odst. 2 zákona č.
40/1995 sb., dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely
správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli
reklamy „trimun“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v čase
10:33:25 hodin na programu ŠláGr tv provozovatele tv cz s.r o.

5 000 kč

25. 7.
2014

nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona č.
40/1995 sb., dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely
správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli
reklamy „Ginkgo biloba“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013
v čase 12:16:32 hodin na programu ŠláGr tv provozovatele tv cz
s.r o.

5 000 kč

25. 7.
2014

nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona č.
40/1995 sb., dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely
správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli
reklamy „colacoll“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v čase
11:32:08 hodin na programu ŠláGr tv provozovatele tv cz s.r o.

5 000 kč

25. 7.
2014

porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 sb., kterého se dopustil
tím, že ve vysíláním programu retro music television v roce 2012
nenaplnil požadavek na nadpoloviční zastoupení evropských děl, neboť
podle údajů poskytnutých provozovatelem byla evropská tvorba ve
vysílání programu retro music television v roce 2012 zastoupena pouze
45 %

10 000 kč

14. 1.
2014

porušení ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 231/2001 sb., kterého se
dopustil tím, že ve vysíláním programu retro music television v roce
2012 nenaplnil požadavek na 10% zastoupení evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5
let, neboť podle údajů poskytnutých provozovatelem nebyla tato tvorba ve
vysílání programu retro music television v roce 2012 zastoupena vůbec

10 000 kč

14. 1. 2014

havas Worldwide
Prague

endala s. r. o.

endala s. r. o.

endala s. r. o.

hudební televizie, s. r. o.

hudební televizie, s. r. o.

20. 10.
2014

15. 10.
2014
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Účastník řízení

Předmět

idst, s. r. o.

porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech
16. a 17. března 2014 nezařazoval do programu inFokanál
pro katastrální území měřín a nárameč v katastrálním území
10 000 kč
měřín (program mik) videopořad, který podle dalších
programových podmínek licence má být součástí tohoto programu
porušení ustanovení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 sb., kterého
se dopustila zadáním reklamy na doplňky stravy m. j. beta, která
byla odvysílána dne 18. února 2013 v časech 8:30:24 hodin,
10 000 kč
11:27:08 hodin a 13:57:18 hodin na programu radio Čas-Fm
(92,8 mhz ostrava) provozovatele radio Čas s. r. o.

jana Pokorná

Částka

Uhrazeno
hrazeno po
splátkách doplaceno

hrazeno
po
splátkách doplaceno

mountield a. s.

porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 sb., kterého se
dopustil zadáním reklamy „mountield - kolo štěstí“, která byla odvysílána
150 000 kč
dne 3. ledna 2014 od 21:18 hodin na programu nova provozovatele cet
21 spol. s r. o.

12. 12.
2014

naturvita, a. s.

porušení ustanovení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 sb., dle kterého
reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný, text „doplněk stravy“, zadáním reklamy na doplněk
stravy vitamín d3, která byla odvysílána dne 26. října 2012 v 8:44:03
hodin, 9:00:37 hodin a 10:46:41 hodin na programu radio Čas - Fm
(92,8 mhz ostrava) provozovatele juke boX, spol. s r. o.

30 000 kč

14. 10.
2014

porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 sb., ke
kterému došlo zadáním reklamy vysílané ve dvou mutacích v rámci
teleshoppingu dne 18. dubna 2013 od 16:22:13 hodin (první mutace
– harmonizační kůra cholesterol) a od 17:33:55 (druhá mutace harmonizační kůra čistící) na programu tv Plzeňská 1 provozovatele
stylový nákup s. r. o.

10 000 kč

14. 5.
2014

Prime time Production
s. r. o.

porušení povinnosti stanovené § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995
sb., ke kterému došlo zadáním reklamy (označení sponzora) Wobenzym,
odvysílané dne 1. června 2013 od 10:00:28 hodin na programu
Pohoda - relaX provozovatele tP Pohoda s. r. o.

10 000 kč

14. 5.
2014

radio Čas s. r. o.

dopustil porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 sb., dle kterého
reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný, text „doplněk stravy“ zpracováním reklamy na
doplňky stravy m. j. beta, která byla odvysílána dne 18. února 2013
v časech 8:30:24 hodin, 11:27:08 hodin a 13:57:18 hodin na programu
radio Čas-Fm (92,8 mhz ostrava)

20 000 kč

27. 1.
2014

porušení povinnosti stanovené § 5a odst. 5 písm. d) zákona č. 40/1995
sb., ke kterému došlo zadáním obchodního sdělení „moje lékárna“,
premiérově odvysílaného dne 7. 10. 2013 v čase 6:33:58 hodin na
programu Prima provozovatele Ftv Prima, spol. s r. o.

50 000 kč

20. 5.
2014

porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001
sb., neboť na výzvu rady neposkytl přehledy všech odvysílaných
evropských děl na programu Fun 1 v roce 2012, respektive
neidentiikoval všechna odvysílaná evropská díla a jejich výrobce, jak
vyžaduje zákon

20 000 kč

31. 1.
2014

porušení ustanovení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 sb., kterého se
dopustil zpracováním reklamy na doplněk stravy arthro balance, která
byla odvysílána dne 13. listopadu 2012 v 6:54:53 hodin a 7:51:43 hodin
na programu Frekvence 1 (Plzeň 104,1 mhz) provozovatele
Frekvence 1, a. s.

20 000 kč

14. 5. 2014

5 000 kč

24. 10.
2014

Prime time Production
s. r. o.

sanovia, a. s.

sat Plus, s. r. o.

studio bk s. r. o.

tiptv broadcast s. r. o. nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona
č. 40/1995 sb., dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozoru
pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje
o zpracovateli teleshoppingu/reklamy vědmy radí odvysílaného
dne 19. května 2013 od 22:00 hodin na programu tiP tv
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Účastník řízení

Předmět

tP Pohoda s. r. o.

porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 sb., kterého
se dopustil porušení povinnosti zřetelně označit pořad obsahující
umístění produktu odvysíláním pořadu Švihák lázeňský dne
27. března 2014 od 10:14:56 hodin na programu Pohoda relaX *
bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, jestli byl divák volající
v reálném čase 3:02:56–3:03:06 hodin do pořadu sexy Game,
odvysílaného dne 26. října 2013 na programu active tv,
označen za výherce telefonické soutěže a jestli tomuto volajícímu
byla poukázána výhra

tv cz s. r. o.

tv cz s. r. o.

tv cz s. r. o.

valosun a. s.

vitabalans cz, s. r. o.

Walmark, a. s.

Částka

Uhrazeno

v roce 2014
uhrazeno
20 000 kč

hrazeno po
splátkách

5 000 kč

23. 7.
2014

bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, na základě jakého smluvního
ujednání bylo ve vysílání pořadu cenokat dne 7. ledna 2014 v časech
13:42, 13:43, 13:53, 15:11, 15:12, 15:26 a 17:43 hodin na programu
active tv slovně prezentováno jméno, zboží, služby a činnost
společnosti Škoda auto a. s.

5 000 kč

23. 7.
2014

nesplnil povinnost podle ustanovení § 7a odst. 4 zákona č. 40/1995
sb., a nesdělil na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení
bez zbytečného odkladu údaje o objednateli/zadavateli reklamy, resp.
teleshoppingu cenokat odvysílaného ve dnech 2. a 7. ledna 2014 vždy od
9:00 do 18:00 hodin na programu active tv

5 000 kč

13. 8.
2014

porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 sb., ke
kterému došlo zadáním reklamy na produkt biopron laktobacílky –
sponzor pořadu, v této reklamě/označení sponzora absentuje zákonný
text „doplněk stravy“, která byla odvysílána v premiéře dne 16. března
2013 od 6:56:28 hodin na programu televize barrandov provozovatele
barrandov televizní studio a. s.

10 000 kč

3. 3. 2014

porušení ustanovení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 sb., dle kterého
reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné
reklamy dobře čitelný, text „doplněk stravy“, kterého se dopustil zadáním
reklamy na doplněk stravy arthro balance, která byla odvysílána dne
13. listopadu 2012 v 6:54:53 hodin a 7:51:43 hodin na programu
Frekvence 1 (Plzeň 104,1 mhz) provozovatele Frekvence 1, a. s.

10 000 kč

22. 1.
2014

porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 sb.,
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 sb., a ustanovení § 5 odst.
1 zákona č. 634/1992 sb., zadáním reklamy na doplněk stravy lipoxal
Xtreme, která byla odvysílána dne 12. června 2012 v časech 6:59:03
hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 hodin a 16:56:25 hodin na programu
rádio blaník (94,5 mhz Ústí nad labem) provozovatele media
bohemia a. s. může ovlivnit spotřebitele tak, že učiní obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil a obsahuje klamavé, neúplné
a zavádějící informace

70 000 kč

12. 9. 2014

* Účastník řízení požádal o rozložení pokuty 100 000 kč do splátkového kalendáře po 10 000 kč měsíčně, ale také podal
proti rozhodnutí rady žalobu k městskému soudu
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D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ
STANOVENÝCH ZÁKONEM PROVOZOVATELŮM VYSÍLÁNÍ,
PROVOZOVATELŮM PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVATELŮM
AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
A O DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PROVOZOVATELŮM
VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮM PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ
(§ 6 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.)
ustanovení § 5 písm. g) zákona o vysílání ukládá radě povinnost monitorovat obsah rozhlasového a televizního vysílání.
zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání rozšířil ve svém § 4 odst. 2 písm. c) monitorovací povinnost
rady také na tyto služby.
k naplňování této zákonné povinnosti rada využívá řadu prostředků tak, aby za stávajících provozně-ekonomických,
organizačních a personálních podmínek bylo dosaženo maximální možné kontroly obsahu vysílaných programů
a šířených služeb.
Úplný kontinuální monitoring všech licencovaných televizních a rozhlasových programů, kterých je více než 400,
a rostoucího počtu evidovaných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, není možný, ale je nezbytné, aby
koncepce monitoringu zahrnovala alespoň průběžnou kontrolu všech těchto programů či služeb a aby byly aplikovány
takové metodické postupy, které umožní odhalit co možná nejvíce pochybení.
Předpokladem efektivní kontroly vysílání je dostupnost záznamů vysílání. rada využívá dvou základních zdrojů. Prvním
jsou záznamy vysílání od samotných provozovatelů, kteří jsou v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. l) zákona
o vysílání povinni uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí
vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit radě. tento zdroj získání záznamu
rada zpravidla využívá u regionálních programů šířených prostřednictvím kabelových systémů a rovněž u programů
šířených prostřednictvím družice jen mimo území České republiky. druhým zdrojem jsou záznamy vlastní, které si rada
pořizuje svými technickými prostředky a které následně archivuje. 12 celoplošných televizních programů je kontinuálně
zaznamenáváno přímo v budově rady. získané záznamy jsou uchovávány po dobu tří let. v systému teramos, což je síť
nahrávacích stanovišť, kterou má rada rozmístěnu ve 13 velkých městech po celé České republice, je pak zaznamenáváno
několik desítek terestrických programů, včetně programů vysílaných pouze regionálně. záznamy na místních stanovištích
jsou podle technických možností uchovávány po dobu několika týdnů až měsíců. a konečně záznamy vysílání, zpravidla
programů šířených prostřednictvím družice, rada získává rovněž od svých externích spolupracovníků, tzv. screenerů.
Přístup k obsahu není problém u audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, které jsou dostupné on-line.
záznamy vysílání, ať již získané vlastním nahráváním nebo vyžádané od provozovatele, jsou využívány k následnému
monitoringu. monitoring tedy probíhá výhradně zpětně zhlédnutím či poslechem a analýzou záznamu.
rada využívá dvě základní metody monitorovací činnosti – analytický monitoring a screening.
1) analytický monitoring
analytický monitoring spočívá ve zhlédnutí nebo vyslechnutí úseku vysílání, který je předmětem monitoringu, jeho
popsání, analytickém vyhodnocení a navržení závěrů pro radu.
analytický monitoring má čtyři větve:
a) monitoring kontinuálních úseků vysílání
monitoring kontinuálních úseků vysílání funguje na bázi vzorkování a spočívá v analytické kontrole vybraného
úseku zvoleného programu. zpravidla je pro tento účel vybrána několikahodinová, v některých případech
i několikadenní, kontinuální část vysílání, která je detailně popsána a komplexně analyticky vyhodnocena, resp.
monitorovaný úsek je vyhodnocen z hlediska dodržování všech ustanovení zákona o vysílání a zákona o reklamě.
Pro tento typ monitoringu jsou většinou programy vybírány namátkově. Pravidlem nicméně bývá, že první
analytická kontrola tohoto typu musí proběhnout v prvních šesti měsících od zahájení vysílání nového programu.
k opakované analytické kontrole je přistupováno podle klíče, který zohledňuje zejména divácký zásah programu
(častěji jsou monitorovány programy celoplošné než programy vysílané jen místně), technické prostředky šíření
programu a jeho potenciální problematičnost z hlediska zákona, která vychází jednak z programové nabídky
a rovněž z faktu, jak často je program předmětem diváckých stížností.
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b) monitoring s analytickým cílem
monitoring s analytickým cílem je metoda vyhodnocování dodržování určitého konkrétního zákonného
ustanovení. typickým příkladem je monitoring zpravodajských a publicistických pořadů v předvolebním období,
jehož úkolem je ověřit, zda provozovatelé v takto citlivém období dodržovali zásady objektivního a vyváženého
informování. dále je možné zmínit například monitoring kriminálních seriálů, zařazovaných do odpoledních
vysílacích časů na celoplošných televizních programech, s cílem zjistit, zda svým obsahem neohrožují fyzický,
psychický či mravní vývoj dětí a mladistvých.
c) monitoring na základě diváckých a posluchačských podnětů
monitoring na základě diváckých a posluchačských podnětů reaguje na stovky stížností, které rada dostává. na
každém zasedání rada projednává souhrn podání, tedy přehled všech stížností a dalších podnětů, které rada
od předchozího zasedání obdržela. ke každému podnětu je zpracována stručná analýza pořadu nebo jiné části
vysílání, k němuž se stížnost vztahuje, a rovněž návrhy na další postup ve věci, tj. např. na zahájení správního
řízení, existuje-li odůvodněné podezření, že došlo k porušení zákona či licenčních podmínek, či na postoupení
podnětu jiným orgánům. Poté, co se rada na svém zasedání s podněty diváků a posluchačů seznámí, jsou pisatelé
vyrozuměni, k jakým krokům v dané věci rada přistoupila. záběr monitoringu na základě podnětů není možné
konkrétně předvídat co do obsahu i rozsahu. objem monitoringu reagujícího na podněty tvoří přibližně jednu
čtvrtinu celkového objemu monitoringu televizního vysílání, nicméně z povahy věci vyplývá, že podíl zjištěných
pochybení je poněkud vyšší, neboť autoři podání cíleně poukazují na jevy, které považují za problematické.
d) systematický monitoring obchodních sdělení
odvysílaná obchodní sdělení – reklamy, teleshopping a označení sponzora – podléhají kontinuální kontrole. na
základě dat, která Úřad získává od agentury admosphere, jsou z hlediska zákona o vysílání a zákona o reklamě
posuzována všechna premiérová uvedení obchodních sdělení vždy za celý kalendářní měsíc. data agentury
admosphere navíc umožňují i kontrolu zákonných ustanovení, která upravují rozsah odvysílané reklamy (reklamní
limity) a způsob zařazování reklamy do pořadů (přerušování pořadů reklamou).
2) screening
metoda screeningu spočívá ve spolupráci s externími spolupracovníky, tzv. screenery, kteří byli pro výkon této
činnosti odborně proškoleni. screeneři se rekrutují zpravidla z okruhu osob se zdravotním postižením, které pro
svoji imobilitu mohou pracovat pouze z domova. screeneři jsou úkolováni konkrétními pracovními zadáními –
pořízením záznamu a následným monitoringem několikahodinových úseků televizního vysílání programů šířených
jak prostřednictvím vysílačů, tak prostřednictvím družice či kabelových systémů, či obdobného podchycení obsahu
audiovizuální mediální služby na vyžádání. z tohoto monitoringu screener pořizuje písemný protokol, který kromě
popisných údajů obsahuje vyhodnocení sledovaného úseku s poukazem na možná pochybení proti zákonu o vysílání,
zákonu o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání nebo zákonu o reklamě. všechny tyto signalizované
problémy jsou následně podrobeny odbornému rozboru analytiky rady. Přehled provedeného screeningu a z něj
plynoucí návrhy jsou projednány radou, která rozhoduje o dalším postupu.
Pro vyhodnocování dodržování zákonných ustanovení, která upravují obsah vysílaných programů, jsou využívány rovněž
metody a prostředky, které nevycházejí pouze z monitoringu. například pro analytické posuzování zpravodajských
a publicistických pořadů jsou podpůrně využívány rovněž přepisy těchto pořadů, které rada získává od agentury newton
media.
od roku 2012 Úřad rady využívá vlastní software datel, jehož úkolem je vyhledávat v programových týdenících
pořady, které již v minulosti byly předmětem sankce či upozornění na porušení zákona. tento systém Úřadu umožňuje,
aby kontroloval, zda se provozovatelé poučili z předchozí sankce a učinili opatření, aby se napříště porušení zákona
vyvarovali. efektivní je tento systém zejména při kontrole zařazování pořadů, které byly vyhodnoceny jako ohrožující
psychický, fyzický a mravní vývoj dětí a mladistvých. datel automaticky upozorňuje, na jakém programu, v jakém dní
a hodině dojde k opětovnému odvysílání pořadu, který byl v minulosti sankcionován. monitoring pak ověří, jestli takový
pořad byl tentokrát správně zařazen až po 22. hodině, resp. zda v případě, že byl odvysílán před 22. hodinou, se tak stalo
po jeho úpravě, která zajistila, že již nebude pro dětského diváka ohrožující (sestřih pořadu).
od léta 2013 je novým prostředkem kontroly vysílání rovněž software, který měří hlasitost vysílání. tento software je
využíván ke kontrole dodržování ustanovení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, které ukládá, že provozovatel televizního
vysílání je povinen zajistit, aby reklamy, teleshopping a označení sponzora byly vysílány takovým způsobem, že hladina
hlasitosti jejich vysílání je v souladu s technickou speciikací stanovenou vyhláškou.
obsahovou kontrolou rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jsou pověřeni
analytici Úřadu rady. kontrole televizního vysílání se věnuje pět analytiků, přičemž jeden z nich se specializuje výhradně
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na monitoring obchodních sdělení. tři analytici monitorují vysílání rozhlasové a dva analytici mají na starosti obsahovou
kontrolu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. okruh screenerů, kteří se podílejí na kontrole televizního
vysílání a rovněž audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, dosáhl počtu pěti. Úřad spolupracuje rovněž s několika
externími analytiky a také s agenturami a akademickými pracovišti, která se orientují na mediální analýzu. od roku 2013
rada spolupracuje s občanským sdružením mathilda, které zastupuje zájmy osob se zrakovým postižením. experti tohoto
občanského sdružení spolupracují při vyhodnocování naplňování zákonného ustanovení, které ukládá provozovatelům
televizního vysílání povinnost zpřístupnit část svých pořadů osobám se zrakovým postižením. odborníci sdružení
vyhodnocují zejména kvalitu audiopopisů, jimiž je obsah vysílaných pořadů zpřístupňován nevidomým.
ve speciických případech rada spolupracuje rovněž s odborníky mimo mediální oblast. Při vyhodnocování pořadů
problematických z hlediska možného ohrožení psychického, fyzického a mravního vývoje někdy rada přistupuje k zadání
psychologických posudků. dohled nad obchodními sděleními pak vyžaduje častou spolupráci s jinými státními orgány
(státní ústav pro kontrolu léčiv, Česká národní banka, Česká obchodní inspekce, ministerstvo zdravotnictví Čr, státní
zemědělská a potravinářská inspekce) a se znalci. nejčastěji jsou oslovováni medicínští specialisté, kteří posuzují, zda
reklamy na doplňky stravy, zdravotní prostředky apod. klamně nedeklarují vlastnosti a účinky, které tyto produkty nemají.

VÝsLEDKY KONTROLY TELEVIZNÍhO VYsÍLÁNÍ
Přehled výsledků monitoringu za uplynulý rok vyjadřuje speciický úhel pohledu na výkon kontrolní funkce rady ve vztahu
k obsahu vysílání. délka životního cyklu případů z monitoringu řešených na úrovni správního řízení, a po případném
rozhodnutí rady o sankci velmi často i na úrovni soudního řízení, mnohdy výrazně přesahuje horizont jednoho roku.
Přehled výsledků monitoringu realizovaného ve skončeném roce je zprávou aktuální, ale současně předběžnou, protože
výsledek neuzavřených správních řízení nelze předjímat, stejně jako výsledky řízení před správními soudy v případech,
kdy uložení pokuty bylo či teprve bude napadeno podáním žaloby.
výstupy monitoringu se odvíjejí od systému monitoringu, který je popsán výše, ale také od struktury povinností
provozovatelů vysílání a dalších subjektů v oblasti obsahu vysílání, od priorit rady, i od speciik, která rok přinese.
Úkolem této pasáže je přinést ucelený přehled výsledků monitoringu zejména z hlediska reálně zaznamenaných typů
pochybení provozovatelů vysílání v rámci roku 2014. doplňkem ve formě přílohy, která je umístěna na cd, jsou anotace
přímých analýz obsahu vysílání realizovaných radou a projednaných v rámci roku 2014. Pohled, který je zde aplikován,
je výrazně zobecňující. informace o analytických výstupech v prioritních oblastech jsou v podrobném zpracování zařazeny
mezi příspěvky kapitoly b, věnované situaci v rozhlasovém a televizním vysílání – jde zejména o shrnutí informací
o monitoringu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013 (jehož výsledky byly většinou radou
projednány až v roce 2014), monitoringu v souvislosti s volbami do evropského parlamentu v květnu 2014, monitoringu
ezoterických a soutěžních pořadů či teleshoppingů, či o monitoringu zaměřeném na zobrazování menšin a speciických
skupin ve zpravodajských a publicistických pořadech atd.
nyní k souhrnným poznatkům z monitoringu obsahu televizního vysílání v roce 2014. s výhradou předběžnosti informací
je možné konstatovat, že v průběhu roku 2014 rada rozhodla na základě monitoringu projednaného v tomto roce
o uložení pokuty celkem ve 24 případech. do konce roku nebylo uzavřeno 36 správních řízení zahájených v tomto roce.
některá z nich mohou přinést další sankce, ovšem devět správních řízení zahájených v průběhu roku 2014 bylo následně
zastaveno poté, co se ve správním řízení ukázalo, že k porušení zákona nedošlo, a 14 správních řízení zahájených v roce
2014 bylo zastaveno, když se ukázalo, že typově shodného pochybení se účastník řízení dosud nedopustil, a ten tak mohl
být pouze upozorněn na porušení zákona o vysílání či licence. Případů upozornění na porušení zákona o vysílání či licence
v souvislosti s monitoringem obsahu televizního vysílání projednaným v rámci roku 2014 bylo 162 (plus zmíněných 14
případů upozornění po správním řízení). Problémů či potenciálních problémů v obsahu televizního vysílání byl přímým
monitoringem v roce 2014 zaznamenán celkově dosti vyšší počet (254) než v roce předchozím (133), a to přesto, že
rada výrazně využívala institut vyžádání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu ještě před případnými dalšími
kroky (131x, více než dvojnásobné zvýšení). touto formou jsou získávány informace, které radě umožňují lépe zvážit
další postup a vyhnout se např. zahajování správního řízení s nedostatkem vstupních informací. Přestože nominálně
se může zdát nárůst zaznamenaných problémů vysoký, minimálně část padá na vrub účinnějšího monitoringu i např.
stále rostoucího počtu stížností, které cíleně ukazují na možné problémy, a nikoliv poklesu odpovědnosti provozovatelů
a dalších zúčastněných subjektů, i když ani tento faktor nelze plně vyloučit.
o charakteru problémů v obsahu televizního vysílání v roce 2014 lépe než sumární čísla vypovídají poznatky o typech
pochybení. Poměr nově zaznamenaných případů pochybení či potenciálních pochybení souvisejících s vysíláním
obchodních sdělení (paragrafy 48–53a zákona o vysílání a zákon o reklamě) ve srovnání s případy souvisejícími
s povinnostmi při vysílání programu podle paragrafů 31, 32, 42–47 zákona o vysílání a s licenčními podmínkami byl
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dosti vyrovnaný s mírnou převahou druhého okruhu. z pohledu uložených pokut byla ovšem situace naprosto odlišná,
když pokuty související s problémy při vysílání obchodních sdělení dominovaly téměř v poměru tři ku jedné, což je
i s vědomím předběžnosti této statistiky výrazný signál, kde jsou hlavní problémy v obsahu televizního vysílání.
Pokud jde o konkrétní povinnosti při vysílání programu podle paragrafů 31 a 32 zákona o vysílání, relativně časté byly
v roce 2014 v televizním vysílání problémy či potenciální problémy s respektováním zásad objektivity a vyváženosti ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech (§ 31 odst. 3 zákona o vysílání). ze 17 případů otevřených v průběhu
roku jeden vyústil v zatím nepravomocné uložení pokuty a 10 v upozornění na porušení zákona. Část případů nebyla ke
konci roku uzavřena. z okruhu základních povinností provozovatelů podle § 32 odst. 1 zákona o vysílání bývají relativně
časté problémy s možným porušením povinnosti nezařazovat v době od 6 do 22 hodin pořady a upoutávky, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých (§ 32 odst. 1 písm. g)). ze 14 nově otevřených
případů v roce 2014 byla v jednom případě zatím nepravomocně uložena pokuta a 11x byl provozovatel upozorněn na
porušení zákona. zbývající případy jsou otevřené. u tohoto typu pochybení výrazně platí, že případy byly převážně
projednávány na základě diváckých podání, což ukazuje na citlivost diváků na tento problém. jeden případ byl zachycen
také elektronicky – porovnáním databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu. ve většině
podobných případů (6x) se ovšem ukázalo, že provozovatel zařadil do vysílání jinou než problémovou verzi např. dílu
kriminálního seriálu, nebo díl vynechal, takže monitoring opakované pochybení při reprízování stejného pořadu vyloučil.
z kvantitativního hlediska mezi pochybeními při vysílání programu dominovalo i v roce 2014 porušení povinnosti
provozovatelů zdržet se v době od 6 do 22 hodin vysílání pořadů a upoutávek, které obsahují vulgarismy a nadávky (§ 32
odst. 1 písm. j) zákona o vysílání). zákon neumožňuje, aby rada za porušení této povinnosti uložila sankci, a tak všechny
případy (34) skončily upozorněním provozovatele na porušení zákona. další typy zaznamenaných častých problémů
s dodržováním povinností podle § 32 zákona o vysílání v roce 2014 je možné označit za technická pochybení či nesplnění
informační povinnosti. Patřily mezi ně zejména problémy s uchováváním záznamů vysílání a jejich zapůjčením v řádném
stavu radě k monitoringu (§ 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání: 16x upozornění na porušení zákona, 4x pokuta)
a o neplnění povinnosti umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního
vysílání, ke kontaktním údajům a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je rada
(§ 32 odst. 7 zákona o vysílání: 19x upozornění na porušení zákona). k povinnostem podle zákona o vysílání je třeba
řadit také povinnost dodržovat licenci udělenou na základě tohoto zákona a programové podmínky licence. Poněkud
vyšší než obvyklý počet zaznamenaných pochybení tohoto typu (1x pokuta, 9x upozornění na porušení zákona) souvisí
s vyšším zastoupením lokálních a regionálních programů, které jsou náchylnější k programovým improvizacím, mezi
monitorovanými v roce 2014.
druhou typovou skupinou problémů v obsahu televizního vysílání jsou problémy při vysílání obchodních sdělení, do
které patří i problémy při vysílání pořadů s umístěním produktu (product placement). jde jednak o povinnosti podle
paragrafů 48 až 53a zákona o vysílání, a dále o povinnosti podle zákona o reklamě. celkový počet nově řešených
problémových případů v roce 2014 přesáhl stovku (108) a byl téměř dvojnásobný ve srovnání s rokem 2013 (62). Pokud
jde o problémy při vysílání obchodních sdělení z hlediska zákona o vysílání, mezi nejčastější v roce 2014 patřily problémy
snadné rozeznatelnosti a zřetelného oddělení reklamy a teleshoppingu od ostatních částí vysílání (§ 49 odst. 1 písm.
a) zákona o vysílání) a problémy s řádným označování pořadů, v nichž bylo uplatněno umístění produktu (§ 53a odst.
3), a s nepřiměřenou prezentací umístěného produktu v pořadu (§ 53a odst. 2 písm. b) a c)). mezi časté je nutné řadit
i problémy s hlasitostí obchodních sdělení (§ 49 odst. 3), která je regulována s účinností od 1. června 2013. kromě
několika případů zachycených na základě diváckých stížností rada v roce 2014 realizovala systematický monitoring
hlasitosti obchodních sdělení, ze kterého vzešla většina poznatků o porušení platných omezení. v průběhu roku rada
projednala výsledky celkem 13 měření na programech metropol tv, Pohoda – relaX, retro music television,
rebel, regionalnitelevize.cz, v1, rtm, Polar, active tv, jihoČeská televize (zkratka jtv), brno tv,
tiP tv a tv morava. Případy porušení zákona zatím vesměs skončily upozorněním. relativně časté byly také
problémy s řádným označováním sponzora programu (§ 53 odst. 5). z pohledu uložených pokut se jako nejpovážlivější
z okruhu zmíněných problémů jeví ty s dodržováním pravidel pro umístění produktu v pořadu, ovšem čtyři uložené
pokuty zatím vesměs nejsou v právní moci.
Při vysílání obchodních sdělení je kromě speciických povinností podle zákona o vysílání nutné dodržovat také obecná
pravidla, která platí pro reklamu v širokém smyslu slova a která upravuje zákon o reklamě. zaznamenaných problémů či
možných problémů podle zákona o reklamě byla v rámci případů otevřených v roce 2014 sice jen polovina ve srovnání
s problémy televizních obchodních sdělení z hlediska zákona o vysílání, ale jejich potenciálně větší závažnost naznačuje
trojnásobně vyšší počet uložených pokut (12), i když je nutné podotknout, že více než polovina těchto pokut ještě nebyla
na konci roku v právní moci. z konkrétních typů problémů podle zákona o reklamě zaznamenaných při monitoringu
patřilo mezi nejčastější nerespektování zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního
předpisu, tj. podle zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele (§ 2 odst. 1 písm. c)), a různá pochybení při vysílání
53

reklamy na potraviny, mezi něž zákon zahrnuje i tzv. doplňky stravy (§ 5d odst. 1 a 2). zmínit je nutné také několik
zaznamenaných případů problémů v reklamě se zaměřením na osoby mladší 18 let nebo s jejich účinkováním v reklamě
(§ 2c). také hledisko uložených pokut signalizuje stejný okruh hlavních problémů. Poznatky jsou ovšem zatím předběžné,
protože většina zahájených správních řízení nebyla ke konci roku uzavřena. mezi otevřenými kauzami je také skupina
případů, na které rada narazila v rámci monitoringu obchodních sdělení zaměřených na loterie a sázkové hry. zjištěna
byla další možná porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, který zakazuje reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů
či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy. v daném případě se jedná o reklamu
na herní službu, která je v přímém rozporu s § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
který zakazuje propagaci reklamy a podpory prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených
podle tohoto zákona. monitoringem byla zaznamenána vlna vysílání reklamy Pokerstars.net na více programech. rada
v těchto případech zahájila správní řízení, které však bylo později přerušeno do doby skončení řízení o předběžné otázce,
které probíhá v rámci soudního řízení 5 a 50/2013, které je vedeno při městském soudu v Praze. jde o problém televizní
reklamy na zahraniční loterii či sázkovou hru ve vysílání v Čr, která není v Čr povolena nebo oznámena podle loterijního
zákona. také další zaznamenané jednotlivé analogické případy jsou řešeny stejným postupem.
zákon o vysílání kontrolní pravomoc rady směrem k obsahu vysílání označuje v § 5 výhradně jako monitoring obsahu
vysílání, a tak je nutné za formu monitoringu považovat nejen přímé analyzování obsahu na základě smyslové percepce,
o kterém jsme hovořili až dosud, ale také vyhodnocování podkladů od provozovatelů vysílání, kde přímý monitoring
není možný zejména z důvodu, že jde o průřezové povinnosti, které je třeba vztahovat k vysílání za celý rok. Proto
také mohla rada v těchto případech v rámci roku 2014 získat a projednat poklady teprve za předchozí rok 2013.
o vyžádané informace se opírá posouzení plnění povinností České televize a Českého rozhlasu podle § 31 odst. 4 zákona
o vysílání – informace o dodržování vyvážené nabídky provozovateli ze zákona v roce 2013 je součástí kapitoly b. na
základě vyžádaných podkladů je kontrolováno plnění povinností provozovatelů celoplošného televizního vysílání při
zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením podle § 32 odst. 2 zákona o vysílání.
výsledkem vyhodnocení podkladů za rok 2013 bylo pět upozornění na porušení zákona. v případě programů České
televize, která má podle zákona nastaveny přísnější limity pro zpřístupňování pořadů pro sluchově a zrakově postižené,
šlo o nesplnění limitu titulků pro osoby se sluchovým postižením na programu Čt sport a o nesplnění limitu pořadů
pro osoby se zrakovým postižením na programech Čt2, Čt24 a Čt sport. v případě provozovatelů s licencí se jednalo
o nedodržení obou typů limitů na programech regionalnitelevize, retro, Óčko expres a Óčko Gold. rovněž kontrola
dodržování tzv. evropských kvót podle § 42–44 (případně až § 47) zákona o vysílání se opírá o vyžádané podklady. zákon
v tomto případě výslovně ukládá provozovatelům povinnost předkládat příslušné informace radě. Podrobná sumarizace
výsledků kontroly je součástí kapitoly G.
anotace jednotlivých analýz provedených v rámci přímých kontrol televizního vysílání jsou uvedeny v příloze této zprávy.

VÝsLEDKY KONTROLY ROZhLasOVÉhO VYsÍLÁNÍ
kontrola obsahu rozhlasového vysílání je prováděna jednak na základě povinnosti rady monitorovat obsah rozhlasového
vysílání a dohlížet na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí
o udělení licence, z části také vychází z podnětů posluchačů vysílání.
v roce 2014 bylo provedeno celkem 18 kontinuálních analýz provozovatelů rozhlasového vysílání s licencí. v rámci
těchto 24 hodinových analýz je vedle dodržování povinností podle zákona o vysílání kladen velký důraz na dodržování
licenčních programových podmínek, na jejichž základě provozovatel licenci získal.
vedle těchto kontinuálních analýz byly provedeny dlouhodobé analýzy vysílání. jednak šlo o některé pořady z období
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr (sledované období od 18. září 2013 do 25. října 2013), taktéž byly
provedeny analýzy některých pořadů z období voleb do evropského parlamentu (sledované období od 23. dubna 2014
do 23. května 2014).
součástí monitoringu rozhlasového vysílání jsou též komplexní analýzy obchodních sdělení a dodržování zákonných
povinností souvisejících s jejich odvysíláním nejen podle zákona o vysílání, ale také podle zákona o regulaci reklamy.
jedná se vždy o kontrolu odvysílaných obchodních sdělení ve dvanáctihodinových úsecích vysílání, aby tak došlo zejména
k zachycení reklamy v prime-time úsecích vysílání. těchto komplexních analýz bylo provedeno v roce 2014 celkem 152.
na základě podnětů posluchačů bylo provedeno 32 podrobnějších analýz vysílání provozovatelů rozhlasového vysílání
s licencí i provozovatele ze zákona. v některých případech se stížnosti posluchačů na vysílané pořady opakovaly a vedle
podrobné analýzy byly také vyžádány znalecké posudky, aby bylo možné zhodnotit zejména případné ohrožení fyzického,
psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých odvysíláním takového pořadu. vedle těchto podnětů, jejichž
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vyřízení spadalo do působnosti rady, bylo doručeno také velké množství podnětů, které se dotýkají zejména oblasti
dramaturgie pořadu. takovéto podněty byly předány příslušným provozovatelům (zejména se jedná o podněty směřující
do vysílání provozovatele ze zákona – Český rozhlas).
celkem bylo v roce 2014 vypracováno 202 analýz provozovatelů rozhlasového vysílání na 41 programu. na základě
těchto kontrol bylo zahájeno 9 řízení z moci úřední pro možné porušení zákona, bylo vydáno celkem 7 upozornění na
porušení zákona a uloženo 12 pokut (v některých případech se jedná o porušení zákona, k němuž došlo již v roce 2013
a v roce 2014 bylo řízení ukončeno).
jednotlivé analýzy provedené v rámci kontrol jsou popsány v příloze této zprávy.

VÝsLEDKY KONTROLY ObsahU aUDIOVIZUÁLNÍCh MEDIÁLNÍCh sLUŽEb
Na VYŽÁDÁNÍ
kontroly obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jsou prováděny z části na základě podnětů, dále
z povinnosti rady pravidelně monitorovat obsah služeb a dále pak kontrolou prostřednictvím screeningu.
v roce 2014 rada provedla analýzu celkem 17 audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v rámci standardního
monitoringu a 17 formou screeningu.
jednou z priorit pro oblast audiovizuálních mediálních služeb v roce 2014 byla ochrana dětí. z tohoto důvodu se
monitoring soustředil také na služby, jejichž pořady mohou být deliktní ve vztahu k dětskému a mladistvému diváku.
v této souvislosti tak bylo vydáno upozornění z důvodu nezamezení přístupu k obsahu, který může vážně narušit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a to v případě poskytovatelů Pk 62, a. s., a o2 czech republic a. s.
služby byly analyzovány komplexně z hlediska zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o regulaci
reklamy. na základě kontroly jejich obsahu bylo kromě výše uvedených dvou případů vydáno dalších šest upozornění
pro porušení plnění povinností stanovených § 6 odst. 1 zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání,
který upravuje povinnost poskytovatele ve vztahu k příjemci služby v podobě umožnění přístupu k informacím a údajům
o poskytovateli a současně stanovuje povinnost uvést informaci, že orgánem dohledu nad poskytovatelem je svěřena
rada, dále pak za nedodržení ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 1 písm. a) zákona o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, vztahujících se k obchodním sdělením a umístění produktů, a dále za nepředložení zprávy
o způsobu plnění povinnosti týkající se podpory evropské tvorby deinované ustanovením § 7 odst. 3 výše citovaného
zákona. v tomto roce bylo zahájeno jediné správní řízení z důvodu nesjednání nápravy po vydání upozornění za porušení
§ 6 odst. 1 zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
rada i v tomto roce pokračovala v systematickém monitorování dosud neevidovaných služeb. v této činnosti byl využit
především vyhledávací software. z počtu desetitisíců webových stran bylo vygenerováno 289 možných služeb, které byly
následně analyticky zpracovány. výsledkem pak bylo nalezení pěti dosud nezaevidovaných audiovizuálních mediálních
služeb. jejich poskytovatelé byli následně vyzváni k podání vysvětlení, aby objasnili, z jakého důvodu dosud nepodali
žádost o evidenci. služby byly posléze zaevidovány.
v roce 2014 zaevidovala rada celkem 34 audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání na základě žádostí o zápis do
evidence, přičemž tři služby byly odmítnuty, neboť nebylo shledáno naplnění kritérií pro zápis do evidence.
v rámci analytické činnosti bylo u deseti služeb konstatováno, že nenaplňují kritéria dle zákona o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a u 13 služeb byl proveden výmaz z evidence.
jednotlivé analýzy provedené v rámci kontrol jsou popsány v příloze této zprávy.

ROZDÍLNÁ sTaNOVIsKa ČLENŮ RaDY PŘI KONTROLE ROZhLasOVÉhO
a TELEVIZNÍhO VYsÍLÁNÍ
na 1. zasedání konaném dne 9. ledna 2014 v rámci bodu 6 se rada zabývala obsahem pořadu otázky václava moravce
odvysílaného dne 1. prosince 2013 od 12:00 hodin na programu Čt1 a Čt24 České televize, konkrétně rozhovoru
moderátora václava moravce s ministrem vnitra martinem Pecinou na téma obsazení pozice policejního prezidenta
Policie Čr v tomto pořadu. rada hlasovala o návrhu usnesení na zahájení správního řízení pro možné porušení § 31 odst.
3 zákona o vysílání, který neschválila. Člen rady dalibor matulka vyjádřil toto rozdílné stanovisko:
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„Rozdílné stanovisko JUDr. Dalibora Matulky k bodu č. 6 – podnět č. 1 (Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava
Moravce)
RRTV pochybila, když nezahájila správní řízení s Českou televizí za pořad ‚Otázky Václava Moravce‘ (úsek rozhovoru V.
Moravce s ministrem M. Pecinou ohledně obsazení funkce policejního prezidenta), který byl vysílán 1. prosince 2013.
Postupem moderátora v tomto pořadu zjevně došlo nejen k porušení ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb.,
ale současně i k porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Věc tedy spadá do působnosti RRTV, která měla pro
výše uvedené porušení zákona zahájit správní řízení.“
Pro úplnost uvádíme také znění radou neschváleného návrhu usnesení:
„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit
s provozovatelem Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 27383, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce, respektive
části pořadu týkající se situace při obsazení funkce policejního prezidenta, dne 1. prosince 2013 od 12:00 hodin na programu
ČT1 a ČT24. Moderátor pořadu opakovaně v části pořadu týkající se situace při obsazení funkce policejního prezidenta
prezentoval postup spočívající ve vyčkání na případné podání dovolání nejvyššího státního zástupce proti rozhodnutí Městského
soudu v Praze ve věci zastavení trestního stíhání Petra Lessyho jako z logiky věci jediné správné řešení, ačkoliv není v souladu
s právním řádem České republiky, čímž svého hosta, ministra vnitra Martina Pecinu, de facto nabádal k porušování právního
řádu (to vše navíc v souvislosti s naznačovanými osobními zájmy Martina Peciny zbavit se současného policejního prezidenta
Martina Červíčka). Tímto postupem mohlo dojít ze strany moderátora, resp. provozovatele k manipulaci s divákem, jemuž bylo
znesnadněno učinit si na pojednávané téma ucelený a věcně správný názor.“ (Pozn.: výsledek hlasování: 2-5-2)
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E. INFORMACE O UDĚLENÝCH LICENCÍCH A KRITÉRIÍCH, NA
ZÁKLADĚ KTERÝCH BYLY LICENCE UDĚLENY ŽADATELŮM O LICENCI
A ZAMÍTNUTY ŽÁDOSTI VŠECH OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ
(§ 6 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.)
udělování licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání patří mezi nejdůležitější pravomoci svěřené radě
zákonem o vysílání. všechna rozhodnutí o udělení licence zveřejňuje rada na svých webových stránkách.
společné licenční řízení podle hlavy i zákona o vysílání rada zahajuje z vlastního podnětu nebo z podnětu uchazeče
o licenci vyhlášením licenčního řízení. v současné době se tento typ licenčního řízení týká jen žádostí o udělení licence
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu Fm a znovu v pásmu am. soutěží zde jednotlivé
projekty, z nichž rada vybírá ten nejlepší podle kritérií stanovených § 17 zákona o vysílání, přičemž těžiště jejího správního
uvážení fakticky spočívá v hodnocení přínosu programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající
nabídky programů. v rámci této úvahy rada porovnává ve vymezeném územním rozsahu jak jednotlivé projekty mezi
sebou, tak všechny předložené projekty se stávající nabídkou programů. rada pro každé společné licenční řízení sestavuje
přehled zachytitelných programů ve vymezeném územním rozsahu a tento přehled se stává nedílnou součástí odůvodnění
rozhodnutí o udělení licence.
vzhledem ke změnám zákona o vysílání a zejména vývoji judikatury správních soudů rada postupuje v těchto licenčních
řízeních vyhlášených od roku 2011 podle aktualizovaného manuálu postupu rozhodování rady pro rozhlasové
a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
podle zákona o vysílání (výrazně pozměněná verze přijatá radou 21. prosince roku 2010). Podle tohoto aktualizovaného
manuálu byla vedena všechna licenční řízení vedená v roce 2014, pokud šlo o licence k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů v pásmu Fm a am.
jednodušší formu má licenční řízení k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání podle hlavy ii, § 25 zákona
o vysílání, které se zahajuje z podnětu žadatele a ten je jediným účastníkem řízení. rada zde zvažuje pouze skutečnost,
zda žadatel o licenci splňuje podmínky podle § 13 odst. 3 a zda navrhovaná programová skladba splňuje požadavky
podle § 31 a § 32 odst. 1 zákona o vysílání. rada v tomto typu řízení rozhoduje o udělení licence k provozování
rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic, kabelových systémů a zvláštních přenosových
systémů a k provozování zemského digitálního rozhlasového nebo televizního vysílání. regulace vysílání prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů se nevztahuje na rozhlasové a převzaté rozhlasové vysílání.
Pokud jde o zemské digitální rozhlasové vysílání, v průběhu roku 2014 rada udělila tři licence k provozování celoplošného
digitálního rozhlasového vysílání: společnosti juke boX, spol. s r. o., pro program radio Čas rock, společnosti
samson media spol. s r. o., pro program radio samson digital a společnosti Fm records, s. r. o., pro program
dab Plus top 40. digitální rozhlasové vysílání je jinak převážně realizováno prostřednictvím subjektů, které provozují
převzaté rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů v systému t dab – v pásmu iii a l bandu.
je možno konstatovat, že v roce 2014 se nejvíce žádostí o udělení licence k televiznímu vysílání soustředilo v oblasti
satelitního vysílání (rada rozhodovala o 12 žádostech o udělení oprávnění k vysílání šířenému prostřednictvím družic).
naopak došlo ke snížení počtu nových projektů v televizním vysílání šířeném prostřednictvím pozemních vysílačů, které
převažovaly v roce 2013. za povšimnutí rovněž stojí skutečnost, že rada v průběhu roku 2014 neobdržela ani jednu
žádost o licenci k provozování vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
do působnosti rady také náleží vydávání rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání, které podle
ustanovení § 26 a násl. zákona o vysílání opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání prostřednictvím
sítě elektronických komunikací (v kabelovém systému nebo prostřednictvím družice, prostřednictvím vysílačů a také
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů). na registraci je právní nárok, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 27
zákona o vysílání.
Přehled řízení o udělení licencí
pro typ vysílání
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů
televizní vysílání prostřednictvím vysílačů v systému dvb-t
televizní vysílání prostřednictvím družice

počet řízení
54
8
12

rozhodnuto
49
6
11

neukončeno
5
1
1
57

pro typ vysílání

počet řízení

rozhodnuto

neukončeno

6
1
0

6
1
0

0
0
0

televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice
televizní vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ ROZhLasOVÉhO VYsÍLÁNÍ
rada v průběhu roku 2014 vedla 54 licenčních řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, z toho 50 řízení pro vysílání v pásmu Fm a am a čtyři řízení pro digitální vysílání. v tomto roce rozhodla ve
49 licenčních řízeních, z toho 45 pro vysílání v pásmu Fm a am a tři pro digitální vysílání. ve zbývajících řízeních bude
rozhodovat v roce 2015.
vzhledem k enormnímu nárůstu počtu licenčních řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
vysílání v pásmu Fm (o kterém je více psáno v kapitole b této výroční zprávy), stejně jako ke skutečnosti, že správní
rozhodnutí v takovémto licenčního řízení, které má formu soutěže, je enormně obsáhlé (jedná se pravidelně o desítky
stran) a přitom jsou výroky o udělení licence jednomu žadateli a neudělení ostatním žadatelům logicky propojeny,
jsou veškerá rozhodnutí v plném rozsahu (tedy s podrobným odůvodněním udělení licence vítěznému žadateli a jeho
licenčními podmínkami a s podrobným odůvodněním zamítnutí žádostí ostatních účastníků v jednotlivých řízeních)
přílohou této výroční zprávy.
Pro lepší orientaci je následně vložen přehled ukončených licenčních řízení, a to v případech společného licenčního řízení
včetně informací o počtu účastníků v řízení, identiikace úspěšného i neúspěšného žadatele a jejich programů a data, kdy
rada rozhodla o udělení licence.
Seznam licenčních řízení o udělení licence k rozhlasovému vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu FM a AM
ukončených v roce 2014
Soubor technických parametrů
spojený s udělením licence

Provozovatel a program, jemuž
byla licence udělena

Počet
žadatelů

Další žadatelé a jejich
programy

Datum udělení
licence

Česká lípa město 99,1 mhz /
100 W

Gama media s. r. o. / Gama
rádio

2

radio bonton
a. s. / PiGy rádio

4. 2. 2014

děčín město 2 92,0 mhz / 100 W

Gama media s. r. o. / Gama
rádio

1

-

4. 2. 2014

cheb 105,8 mhz / 100 W

Gama media s. r. o. / Gama
rádio

1

-

4. 2. 2014

líbeznice 981 khz / 10 kW

lin a. s. / rádio impuls am
(dnes Český impuls)

1

-

1. 4. 2014

Česká lípa město 107,1 mhz /
158 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník

1

-

1. 4. 2014

České budějovice 106,8 mhz /
100 W

inFin, s. r. o. / siGnál
rádio České
budĚjovice

1

-

1. 4. 2014

jablonec nad nisou 97,5 mhz /
100 W

joe media s. r. o. / rádio
sázava

2

radio bonton
a. s. / rádio bonton

15. 4. 2014

karlovy vary – sídliště 107,9 mhz
/ 200 W

Gama media s. r. o. / Gama
rádio

2

radio bonton
a. s. / rádio bonton

15. 4. 2014

sokolov ii 105,2 mhz / 100 W

Gama media s. r. o. / Gama
rádio

2

radio bonton
a. s. / rádio bonton

15. 4. 2014

mariánské lázně 96,6 mhz /
200 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník záPadní
Čechy

2

radio bonton
a. s. / rádio bonton

15. 4. 2014

cheb Špitálský vrch 97,1 mhz /
100 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník záPadní
Čechy

2

radio bonton
a. s. / rádio bonton

29. 4. 2014
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Soubor technických parametrů
spojený s udělením licence

Provozovatel a program, jemuž
byla licence udělena

Počet
žadatelů

Další žadatelé a jejich
programy

Datum udělení
licence

Písek 100,2 mhz / 50 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník jižní
Čechy

2

radio bonton
a. s. / rádio bonton

29. 4. 2014

valašské meziříčí – Štěpánov
92,9 mhz / 100 W

az media, a. s. / rock maX

2

evroPa 2, spol. s r. o.
/ evropa 2

27. 5. 2014

brno město 2 96,4 mhz / 200 W

radio ibur, s. r. o. /
radio rubi

2

rádio student, s. r. o. /
Free rádio

27. 5. 2014
(3. rozhodnutí
ve věci)

bruntál 88,9 mhz / 100 W

juke boX, spol. s r. o. / radio
Čas rock

1

-

22. 7. 2014

kutná hora 92,5 mhz / 100 W

rádio dobrý den, spol. s r. o. /
rock radio

4

joe media s. r. o. /
rádio sázava
akjo. media s. r. o. /
rock radio Gold
evroPa 2, spol. s r. o.
/ evropa 2

22. 7. 2014

břeclav město 99,6 mhz / 100 W

az media, a. s. / rock maX

1

-

19. 8. 2014

most 102,6 mhz / 100 W

radio united
broadcastinG, s. r. o. /
country radio

2

evroPa 2, spol. s r. o.
/ evropa 2

2. 9. 2014

Plzeň – doubravka 94,9 mhz /
100 W

radio united
broadcastinG, s. r. o. /
siGnál rádio PlzeŇ

3

radio bonton
a. s. / rádio bonton
londa spol. s r. o. /
rádio impuls

2. 9. 2014

zlín 92,7 mhz / 200 W

radio united
broadcastinG, s. r. o. /
country radio

4

radio kroměříž, s. r. o.
/ radio kroměříž
route radio, s. r. o. /
rádio dálnice
radio bonton
a. s. / rádio bonton

2. 9. 2014

jablonec nad nisou 92,7 mhz /
100 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník

1

-

16. 9. 2014

brno barvičova 100,8 mhz /
100 W

licence neudělena jedinému
žadateli

1

az rádio, s. r. o. /
hitrádio magic brno

16. 9. 2014

moravské budějovice 107,9 mhz
/ 100 W

nonstoP s. r. o. / rádio
krokodýl

1

-

16. 9. 2014

moravské budějovice 2 98,3 mhz
/ 100 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník jižní
morava

1

-

30. 9. 2014

dačice město 98,5 mhz / 250 W

nonstoP s. r. o. / rádio
krokodýl

1

-

30. 9. 2014

nový jičín silo 91,6 mhz / 100 W

juke boX, spol. s r. o. / radio
Čas rock

1

-

30. 9. 2014

Pardubice i 88,0 mhz / 100 W

joe media s. r. o. / rádio
sázava

2

akjo. media s. r. o. /
rock radio Gold

21. 10. 2014

Prachatice 92,8 mhz / 100 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník jižní
Čechy

1

-

21. 10. 2014

Český krumlov 104,7 mhz /
100 W

media bohemia a. s. /
rádio blaník jižní
Čechy

1

-

21. 10. 2014

domažlice vavřinec 99,0 mhz /
200 W

radio ProGlas s. r. o. /
radio Proglas

1

-

21. 10. 2014
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Soubor technických parametrů
spojený s udělením licence

Provozovatel a program, jemuž
byla licence udělena

Počet
žadatelů

Další žadatelé a jejich
programy

Datum udělení
licence

břeclav město 93,2 mhz / 100 W,
hodonín město 91,4 mhz /
500 W a kyjov 91,8 mhz / 100 W

radiospol s. r. o. / radio Čas

4 (+2
žádosti odmítnuty)

radio dyje s. r. o. / rádio slovácko
rádio Pálava s. r. o. /
rádio jih
cimbálka
radio united
broadcastinG,
s. r. o. / country
radio

21. 10. 2014

opava město 3 97,3 mhz / 50 W

az media, a. s. / rock maX

1 (+1
vzal
žádost
zpět)

-

4. 11. 2014

velké meziříčí 7 105,7 mhz /
100 W

Ps kŘídla, s. r. o. / rádio
Petrov

1

-

4. 11. 2014

děčín město 2 97,1 mhz / 100 W

radio united
broadcastinG, s. r. o. /
kiss

1

-

4. 11. 2014

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 a lipník 90,2 mhz / 50 W,
liberec – hanychov 103,3 mhz /
100 W a Ústí nad labem – Předlice
101,2 mhz / 100 W

route radio, s. r. o. / radio
dálnice

1

-

4. 11. 2014

žatec 101,0 mhz / 200 W

Gama media s. r. o. / Gama
rádio

1

-

4. 11. 2014

děčín – město 2 87,6 mhz /
200 W

radio united
broadcastinG, s. r. o. /
country radio

1

-

19. 11. 2014

sokolov na ovčárně 99,0 mhz /
50 W

media bohemia a. s. /
rock radio Šumava

1

-

2. 12. 2014

Česky krumlov 2 101,6 mhz
/ 200 W; dačice 101,8 mhz
/ 200 W; jindřichův hradec 1
92,0 mhz / 200 W; klatovy
Štěpánovice 107,0 mhz /
200 W; křivsoudov 92,7 mhz
/ 100 W a tachov 87,9 mhz /
200 W

radio united
broadcastinG s. r. o. /
country radio

1

-

2. 12. 2014

blansko město 1 100,6 mhz /
100 W

az rádio, s. r. o. / hitrádio
magic brno

1

-

2. 12. 2014

valašské meziříčí 87,9 mhz /
100 W

juke boX, spol. s r. o. / radio
Čas rock

1

-

2. 12. 2014

svitavy opatov 107,8 mhz /
200 W

radio united
broadcastinG s. r. o. /
radio beat

1

-

2. 12. 2014
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Soubor technických parametrů
spojený s udělením licence

Provozovatel a program, jemuž
byla licence udělena

Počet
žadatelů

Další žadatelé a jejich
programy

Datum udělení
licence

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 101,1 mhz / 50 W;
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; nýřany
100,5 mhz / 50 W

route radio, s. r. o. / radio
dálnice

4

radio bonton
a. s. / info rádio
lin a. s. / rádio na
cestě
lin a. s. /
dopravnírádio.cz

16. 12. 2014

veselí nad moravou 103,6 mhz /
100 W

radiospol s. r. o. / radio Čas

1 (+1
žádost
odmítnuta)

-

16. 12. 2014

znojmo 95,6, mhz / 100 W

radio united
broadcastinG, s. r. o. /
country radio

1 (+1
žádost
odmítnuta)

-

16. 12. 2014

mladá boleslav bradlec 103,5 mhz
/ 200 W

rádio dobrý den, spol. s r. o. /
rock radio

3

akjo. media s. r. o. /
rock radio Gold
radio united
broadcastinG,
s. r. o. / radio boleslav

16. 12. 2014
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Seznam licenčních řízení o udělení licence k celoplošnému digitálnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím
vysílačů ukončených v roce 2014
Provozovatel
juke boX , spol. s r. o.
samson media spol. s r. o.
Fm records, s. r. o.

Program
radio Čas rock
radio samson digital
dab Plus top 40

Datum udělení licence
1. 4. 2014
16. 9. 2014
4. 11. 2014

ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ TELEVIZNÍhO VYsÍLÁNÍ
udělení licence k provozování televizního vysílání se řídí dle § 25 zákona o vysílání, zahajuje se z podnětu žadatele a ten
je jediným účastníkem řízení. rada zde zvažuje pouze skutečnost, zda žadatel o licenci splňuje podmínky podle § 13 odst.
3 a zda navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1 zákona o vysílání.
Seznam účastníků řízení – televizní vysílání prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T
účastník řízení
ŠláGr tv, spol. s r. o.
meridi s. r. o.
tip tv production s. r. o.
město adamov, iČo 00279889 (místní
vysílání)
tv morava, s. r. o.
Praha tv s. r. o.
aidem a. s.
ce media s. r. o.

označení názvu programu
ŠláGr tv 2
cesty krajem tv

rozhodnutí Rady
licence udělena 18. 3. 2014
licence udělena 1. 4. 2014
řízení zastaveno 17. 6. 2014

adamovský infokanál

licence udělena 17. 6. 2014

tv morava
Praha tv
brno tv
mŇam tv

licence udělena 17. 6. 2014
licence udělena 1. 7. 2014
licence udělena 21. 10. 2014
řízení v roce 2014 neukončeno

Seznam účastníků řízení – televizní vysílání prostřednictvím družice
účastník řízení
mtv netWorks, s. r. o.
chello central europe s. r. o.
chello central europe s. r. o.
mtv netWorks s. r. o.
mtv netWorks s. r. o.
mtv netWorks s. r. o.
doneal, s. r. o.
doneal, s. r. o.
mtv netWorks s. r. o.
amc networks central europe s. r. o.
hbo europe s. r. o.
ŠláGr tv, spol. s r. o.

označení názvu programu
Paramount channel
c8 czech republic and
slovakia
c8 romania
mtv rocks international
mtv dance international
mtv hits international
joj
Plus
mtv
amc channel
hunGary
hbo (Česká republika,
slovensko)
tv PísníČka

rozhodnutí Rady
licence udělena 21. 1. 2014
licence udělena 29. 4. 2014
licence udělena 29. 4. 2014
licence udělena 13. 5. 2014
licence udělena 13. 5. 2014
licence udělena 13. 5. 2014
licence udělena 27. 5. 2014
licence udělena 27. 5. 2014
licence udělena 1. 7. 2014
licence udělena 21. 10. 2014
licence udělena 19. 11. 2014
řízení v roce 2014 neukončeno

Seznam účastníků řízení – televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice
účastník řízení
tv Fashion s. r. o.
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označení názvu programu
Fashion tv

rozhodnutí Rady
licence udělena 18. 2. 2014

Seznam účastníků řízení – televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
účastník řízení
zziP s. r. o.
město Štětí
ntv cable s. r. o.
městská část Praha-Šeberov
vyškovská tv, s. r. o.
bonerix s. r. o.

označení názvu programu
městský informační program mik,
městský informační program Pik
ktv Štětí
ntv info
infokanál Šeberov
vyškovský městský informační kanál
o2 info

rozhodnutí Rady
licence udělena 9. 1. 2014
licence udělena 4. 2. 2014
licence udělena 18. 3. 2014
licence udělena 13. 5. 2014
licence udělena 27. 5. 2014
licence udělena 4. 11. 2014

ŘÍZENÍ O REGIsTRaCI PŘEVZaTÉhO VYsÍLÁNÍ
rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání podle ustanovení § 26 a násl. zákona o vysílání opravňuje
provozovatele k provozování převzatého vysílání prostřednictvím sítě elektronických komunikací (v kabelovém systému
nebo prostřednictvím družice anebo prostřednictvím vysílačů). na registraci je právní nárok, jsou-li splněny podmínky
uvedené v § 27 zákona o vysílání. rada v uplynulém roce zaregistrovala šest nových provozovatelů převzatého vysílání.
Seznam účastníků řízení – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
účastník řízení
t-mobile czech republic a. s.
telly ce s. r. o.

rozhodnutí Rady
registrace 18. 2. 2014
registrace 4. 11. 2014

Seznam účastníků řízení – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
účastník řízení
smart Fun s. r. o.
smart comp. a. s.

rozhodnutí Rady
registrace 4. 3. 2014
registrace 2. 12. 2014

Seznam účastníků řízení – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím vysílačů DVB-T
účastník řízení
České radiokomunikace a. s.
tv Produkce dakr, s. r. o.

rozhodnutí Rady
registrace 18. 3. 2014
registrace 18. 3. 2014
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F. INFORMACE O ZMĚNÁCH LICENČNÍCH PODMÍNEK PROVOZOVATELŮ
VYSÍLÁNÍ S LICENCÍ
(§ 6 odst. 1, písm. f ) zákona č. 231/2001 Sb.)
Pro provedení změny v licenčních podmínkách musí provozovatel vysílání s licencí podle zákona o vysílání požádat předem radu o písemný souhlas s touto změnou. rada má poté podle ustanovení § 21 odst. 3 za povinnost o požadované
změně rozhodnout, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení žádosti.
je třeba znovu upozornit na odlišný postup v rozhodování o udělení souhlasu se změnami u provozovatelů televizního
vysílání prostřednictvím družice, kabelových systémů, zvláštních přenosových systémů a provozovatelů televizního
digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, resp. u provozovatelů digitálního rozhlasového vysílání či rozhlasového
vysílání prostřednictvím kabelových systémů nebo družice, oproti rozhodování o udělení souhlasu se změnami
u provozovatelů rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu Fm a am. tento rozdíl vychází zejména
z odlišné povahy samotného řízení o udělení licence, kdy první skupina licencí má povahu v zásadě nárokové žádosti (při
splnění zákonných podmínek), zatímco licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů v pásmu
Fm a am má povahu veřejné soutěže svého druhu, a tudíž řízení o udělení licence se účastní zpravidla větší počet
účastníků.
v případě řízení o udělení souhlasu se změnou územního rozsahu televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů,
tedy diagramu využití rádiových kmitočtů digitálního vysílání, je nezbytné, aby požadovaná změna byla v souladu se
stanoviskem ČtÚ, které si rada před provedením změny vyžádá. negativní stanovisko ČtÚ je v řízení o změně územního
rozsahu televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů důvodem pro neudělení souhlasu s požadovanou změnou.
Poměrně složitým vývojem prošlo řízení o změně územního rozsahu rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
v pásmu Fm a am. nově je na základě vývoje judikatury správních soudů umožněna fakticky pouze taková změna
územního rozsahu vysílání, která nepředstavuje vstup na nově pokryté území. tomu odpovídá skutečnost, že v roce 2014
došlo pouze ke schválení změn u již přidělených souborů technických parametrů, nově nebyl přidělen žádný. Přehled
těchto změn je zařazen v této kapitole.
Pokud jde o neudělení souhlasu a jeho důvody, jsou upraveny ve druhé větě § 21 odst. 3 citovaného zákona: rada neudělí souhlas se změnou pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). ovšem ustanovení § 6 odst. 1 písm. e)
hovoří pouze obecně o kritériích, na základě kterých byly licence uděleny žadatelům o licenci a zamítnuty žádosti ostatních účastníků řízení. tito ostatní neúspěšní účastníci z licenčního řízení jsou ovšem z tohoto titulu také účastníky řízení
o změně licence podle § 21. odst. 1 zákona o vysílání.
speciálním případem je rozhodování o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu ve společnosti
provozovatele na třetí osobu podle ustanovení § 21 odst. 6 a 7. v takovém případě rada souhlas neudělí, pokud by
pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56 a zároveň musí být zachován alespoň 66 % podíl nebo
66 % hlasovacích práv osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, a to
po dobu pěti let od udělení licence. rada v uplynulém roce nadále věnovala změnám ve společnostech provozovatelů
vysílání zvýšenou pozornost, zejména s ohledem na skutečnost, že v této oblasti je porušování zákonných ustanovení
poměrně častým jevem (více k tomuto tématu viz kapitola b). Pro úplnost je třeba uvést, že v průběhu roku 2014 došlo
k výraznému nárůstu počtu žádostí a oznámení o změnách ve společnostech provozovatelů vysílání a převzatého vysílání,
a to v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. nová soukromoprávní kodiikace vyvolala potřebu rozsáhlých
změn zejména v obchodních korporacích, což se odrazilo také v činnosti rady.
rada v roce 2014 obdržela celkem 137 žádostí o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci včetně změn dle § 20
zákona o vysílání, 19 žádostí o prodloužení licence a 26 žádostí o transformační licenci. všechny změny licenčních
podmínek rada zveřejňuje na svých webových stránkách.
PŘEhLED PODaNÝCh ŽÁDOsTÍ O ZMĚNU LICENČNÍCh PODMÍNEK
ustanovení zákona o vysílání
§ 21 odst. 1, písm. a)
§ 20 odst. 4 a § 21 odst. 1,
písm. b)
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změna označení názvu programu
změna souboru technických parametrů a diagramu využití rádiových
kmitočtů a změna územního rozsahu vysílání

počet
15
13

ustanovení zákona o vysílání
§ 21 odst. 1, písm. b)
§ 21 odst. 1, písm. c)
§ 21 odst. 1, písm. d)
§ 21 odst. 1, písm. e)

§ 21 odst. 1 písm. c) a d)
§ 21 odst. 6
§ 21 odst. 7
§ 21 odst. 8
§ 12 odst. 8
čl. ii. přechodných
ustanovení zákona č.
196/2009 sb., kterým se
mění zákon o vysílání

počet
změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání podle § 2
odst. 1 písm. y)
změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů
změna licenčních podmínek
změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv,
vkladu jednotlivých společníků (včetně obsahové speciikace a inančního
ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich obchodních
podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu
společníků nebo akcionářů
změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů a změna licenčních
podmínek
převod obchodního podílu na třetí osobu rv
převod obchodního podílu na třetí osobu tv
přeměna společností provozovatelů formou fúze
prodloužení doby platnosti licence*
udělení transformační licence, na základě které bude provozovatel
rozhlasového vysílání s licencí oprávněn vysílat do 10. října 2025*

2
8
26

56

10
1
3
3
19
28

* rada na základě svých kompetencí rozhoduje též o prodloužení doby platnosti licence a obdobně o udělení transformační licence,
která je svou povahou fakticky prodloužením doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
v pásmu Fm a am.

do působnosti rady náleží registrace změn v přihlášce provozovatelů převzatého vysílání, a proto je pro úplnost do této
kapitoly zařazen přehled změn provozovatelů převzatého vysílání. změny je provozovatel povinen oznámit radě
předem a změna může být provedena až poté, co rada změnu zaregistrovala. v souvislosti s novelou zákona došlo
k podstatné změně v § 29 písm. c) zákona o vysílání, který upravuje změny programové nabídky v registraci převzatého
vysílání. s účinností od 1. června 2010 v případě zařazení programů původně vysílaných na základě oprávnění vydaného
v členském státě eu nebo ve státě, který je stranou evropské úmluvy o přeshraniční televizi, provozovatel převzatého
vysílání takovou změnu pouze oznamuje radě do 15 dnů, kdy ke změně došlo.
speciickým případem, kdy rada neakceptuje změnu programové nabídky provozovatelů převzatého vysílání, jsou
případy, kdy se jedná o zařazení programu, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
a to i v době od 6:00 do 22:00 hodin, přičemž takové vysílání by nebylo zabezpečeno v souladu s § 32 odst. 1 písm. g)
zákona o vysílání. v takových případech rada provozovatele vyzve k nápravě, spočívající v zabezpečení vysílání v souladu
s příslušným ustanovením zákona a v případě, že k nápravě nedojde, odmítne takovou změnu provozovateli zaregistrovat.
rada v uplynulém roce zaregistrovala 48 změn v registracích, z čehož nejpodstatnější část tvoří oznámení o změnách
programové nabídky provozovatelů převzatého vysílání.
PŘEhLED OZNÁMENÝCh ZMĚN V PŘIhLÁŠCE K REGIsTRaCI
ustanovení zákona o vysílání
§ 29 odst. 1, písm. a)
§ 29 odst. 1, písm. b)
§ 29 odst. 1, písm. d)

vklady jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a způsob
rozdělení hlasovacích práv
seznam akcionářů (společníků)
územní rozsah vysílání

5
6
3

Oznámení změn v přihlášce k registraci spočívající ve změně programové nabídky podle § 29 odst. 3.
§ 29 odst. 3

změna programové nabídky

34
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ZMĚNY PROGRaMOVÝCh LICENČNÍCh PODMÍNEK TELEVIZNÍhO a ROZhLasOVÉhO
VYsÍLÁNÍ
rada v roce 2014 projednala celkem 26 žádostí o změnu programových licenčních podmínek.
Televizní vysílání
v roce 2014 rada vydala předběžný souhlas s 19 změnami licenčních podmínek provozovatelů televizního vysílání,
které se týkaly programové náplně vysílání. rada až na tři případy neshledala důvody k odmítnutí žádosti a předběžný
souhlas vydala. v případě dvou obsahově obdobných žádostí společnosti Ftv Prima, spol. s r. o., o změnu licenčních
podmínek licencí k provozování vysílání programu Prima love prostřednictvím pozemních vysílačů a prostřednictvím
družice. rada neudělila předchozí souhlas v části týkající se podílu vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby,
neboť požadovaná změna je v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně licence udělena, a tedy požadovaná změna
by vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst. 3, věta třetí, zákona o vysílání, neboť licence k vysílání programu Prima
love byla radou udělena právě s podmínkou, že tento program bude podporovat evropskou tvorbu, evropskou nezávislou
a současnou tvorbu tak, aby byl zákonem stanovený podíl ve vysílání překročen, a rovněž z toho důvodu, že s ohledem
na základní programovou speciikaci programu Prima love (tematický program pro ženy – seriály, ilmy, zábavné pořady,
soutěžní pořady, magazíny a další typy pořadů pro ženy), umožňující zařazovat do vysílání programu široké spektrum
různých pořadů a formátů, není pro provozovatele neproveditelné vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového
vysílacího času programu. v tomto případě se jednalo již o druhé rozhodnutí ve věci po zrušujícím rozsudku městského
soudu v Praze.
ve druhém případě rada z obdobných důvodů neudělila provozovateli chello central europe s. r. o. souhlas se
změnou licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu meGamaX romania, v části
týkající se změny licenčních podmínek stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby neboť
požadovaná změna byla v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně licence udělena, a tedy požadovaná změna
by vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst. 3, věta třetí, zákona o vysílání, neboť licence k vysílání programu
meGamaX romania byla radou udělena právě s podmínkou, že ve vysílání tohoto programu bude pro evropskou
tvorbu vyhrazen podíl minimálně 50 % celkového vysílacího času, a rovněž z toho důvodu, že s ohledem na základní
programovou speciikaci programu a další programové podmínky programu meGamaX romania (animované
seriály pro děti, dobrodružné, akční, fantazijní a humorné pořady), umožňující zařazovat do vysílání programu široké
spektrum animovaných pořadů různých proveniencí, není pro provozovatele objektivně neproveditelné vyhradit pro
evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času programu.
Rozhlasové vysílání
v roce 2014 obdržela rada celkem devět žádostí provozovatelů rozhlasového vysílání o udělení předchozího souhlasu
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, které se týkaly změn licenčních podmínek, případně změn označení
(názvu) programu. v těchto případech je rada vždy v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 věty čtvrté zákona o vysílání
povinna vyhodnotit, zda by požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž dle věty
šesté není přípustné, aby byla měněna základní programová speciikace programu. dle ustálené soudní judikatury je rada
též povinna o správních řízeních vedených dle § 21 zákona o vysílání informovat veškeré žadatele, jejichž žádost o licenci
k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byla zamítnuta a poskytnout
těmto neúspěšným účastníkům licenčního řízení lhůtu k vyjádření. tyto subjekty se tedy vedle žadatele stávají účastníky
správního řízení o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci. rada v souladu s výše uvedeným
souhlas s požadovanou změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci vyslovila v pěti případech, ve dvou případech
však souhlas neudělila. z těchto pěti případů udělení souhlasu se změnou se celkem čtyři týkaly změny označení (názvu)
programu. zbylé dvě žádosti budou řešeny v průběhu roku 2015.
dne 27. května 2014 (zasedání č. 11 / pořadové č. 12) rada udělila provozovateli radio united broadcastinG,
s. r. o., (nástupnická organizace společnosti inFin, s. r. o.) předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu country morava jih (licence č. j. ru/116/04 ze dne 8.
července 2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na nový název country morava.
dne 19. srpna 2014 (zasedání č. 15 / pořadové č. 66) rada udělila provozovateli lin, a. s., předchozí souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu rádio impuls am (licence sp.
zn. 2013/674/zab), spočívající ve změně označení (názvu) programu na nový název Český impuls.
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dne 2. září 2014 (zasedání č. 16 / pořadové č. 19) rada udělila provozovateli rkr, s. r. o., předchozí souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu classic Fm (licence č. j.
ru/140/01 ze dne 12. června 2001) spočívající ve změně označení (názvu) programu na nový název classic Praha.
dne 16. září 2014 (zasedání č. 17 / pořadové č. 37) rada udělila provozovateli 4s Production, a. s., předchozí
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu expres radio
(licence udělena rozhodnutím rady č. j. ru/137/01 ze dne 12. června 2001) spočívající ve změně označení (názvu)
programu na nový název eXPres Fm.
ve shora uvedených případech rada vycházela z premisy, že změna označení (názvu) programu obvykle sama o sobě
nemá vliv na charakter programu, který je spíše ovlivňován dalšími programovými podmínkami. stejný názor vyslovil
i městský soud v Praze v rozsudku sp. zn. 6 a 291/2011 ze dne 18. září 2012, ve kterém uvedl, „…že název programu
není třeba při veřejném slyšení projednávat a hodnotit jako případné kritérium při úvaze, kterému z uchazečů má být licence
udělena.“
dne 16. září 2014 (zasedání č. 17 / pořadové č. 38) rada udělila provozovateli rkr, s. r. o., souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu classic Praha (licence
č. j. ru/140/01 ze dne 12. června 2001) spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně ve změně programového
schématu a četnosti zpravodajských vstupů.
v tomto správním řízení rada shledala, že ze srovnání původních licenčních podmínek a navrhovaných změn není
zřejmé, že požadovaná změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť z odůvodnění rozhodnutí
o udělení licence (č. j. ru/140/01 ze dne 12. června 2001) nevyplynulo, že by konkrétní podoba vysílacího schématu
programu classic Praha a přesné časy a počet zpravodajských vstupů ovlivnila radu při jejím rozhodování
o udělení licence natolik, že by případné změny v tomto směru vedly radu k udělení licence jinému ze žadatelů.
ve dvou případech však rada v řízení žádostech o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci, spočívajících ve změně licenčních podmínek, souhlas neudělila.
dne 18. února 2014 (zasedání č. 4 / pořadové č. 38) rada neudělila provozovateli rádio Pálava, s. r. o., souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu rádio jih (č. j. 2008/1043/
cun/int ze dne 7. prosince 2010), spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně ve snížení podílu mluveného
slova, který by se z původní hodnoty minimálně 12 % změnil na rozpětí podílu mluveného slova 5–14 %.
z rozhodnutí (č. j. 2008/1043/cun/int ze dne 7. prosince 2010), kterým byla provozovateli rádio Pálava, s. r. o., licence
udělena, vyplynulo, že vítězný uchazeč nabídl nejen 12% podíl mluveného slova ve vysílání, ale že nabídka mluveného
slova byla kvalitou tématiky schopná převážit nabídku ostatních uchazečů. zatímco v nabídkách ostatních účastníků byl
uveden obecný standard běžného zpravodajství, vítězný uchazeč nabídl obohacení programu mluveným slovem v podílu
12 %, zaměřeným na posluchačsky přitažlivá a zajímavá konkrétní témata, jako přenosy ze sídel jižní moravy (hody,
košty vín, vesnické zábavy, folklorní akce a festivaly). ve vztahu k formátu mluveného slova rada v souladu s podklady
řízení a náležitým porovnáním nabídek zhodnotila, že vítězný uchazeč, rádio Pálava, s. r. o., naplnil skutečnosti uvedené
v § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona o vysílání v míře vyšší než ostatní žadatelé o licenci. z výše uvedeného je patrné, že
kritérium mluveného slova ovlivnilo radu při jejím rozhodování o udělení licence natolik, že by případné změny v tomto
směru mohly vést radu k udělení licence jinému ze žadatelů.
dne 1. července 2014 (zasedání č. 13 / pořadové č. 13) rada neudělila provozovateli nonstoP, s. r. o., souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu rádio jihlava,
(licence sp. zn. 2008/147/zab, č. j. cun/4708/08) spočívající ve změně licenčních podmínek, konkrétně ve snížení podílu
mluveného slova, který by se z původní hodnoty minimálně 10 % změnil na rozpětí podílu mluveného slova 5–15 %.
z rozhodnutí (sp. zn. 2008/147/zab, č. j. cun/4708/08), kterým byla provozovateli nonstoP, s. r. o., licence udělena,
vyplynulo, že licence byla této společnosti udělena zejména proto, že výrazně vynikal nad ostatními účastníky řízení
zejména v hodnocení přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programu rozhlasového
vysílání na pokrytém území, přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby a přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona
o vysílání. dále z výše uvedeného rozhodnutí vyplynulo, že právě tato kritéria hodlal provozovatel nonstoP, s. r. o.,
naplňovat prostřednictvím mluveného slova, neboť v rozhodnutí o udělení licence je uvedeno ocenění důrazu, který klade
zpravodajství rádia jihlava na informace z oblasti národnostních, etnických a jiných menšin v Čr. Pokud by rada
provozovateli nonstoP, s. r. o., souhlas se změnou rozsahu mluveného slova na 5–15 % udělila, není vyloučeno, že by
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se podíl mluveného slova pohyboval při spodní hranici rozpětí, čímž by došlo k podstatné změně charakteru programu
a popření jednoho z důvodů, pro něž byla licence provozovateli nonstoP, s. r. o., udělena.
PŘEhLED sChVÁLENÝCh ZMĚN TÝKaJÍCÍCh sE TEChNICKÝCh PaRaMETRŮ KMITOČTŮ
Za ROK 2014
provozovatel

označení (název)
programu

lokalita

kmitočet

výkon

změna

joe media s. r. o.

rádio sázava

benešov lbosín

89,3 mhz

5 kW

změna stanoviště

Gama media s. r. o.

Gama rádio

Česká lípa město

99,1 mhz

200 W

změna stanoviště

radio united
broadcastinG, s. r. o.

country radio

Ústí nad labem stříbrníky

106,8 mhz

200 W

změna stanoviště

radio united
broadcastinG, s. r. o.

country radio

rokycany i

92,7 mhz

100 W

změna stanoviště

radio united
broadcastinG, s. r. o.

country sever

liberec-výšina

97,1 mhz

500 W

změna stanoviště,
snížení výkonu

radio united
broadcastinG, s. r. o.

kiss

Praha

98,1 mhz

2 kW

změna stanoviště,
zvýšení výkonu

media bohemia a. s.

hitrádio dragon

aš

90,0 mhz

100 W

zvýšení výkonu

media bohemia a. s.

hitrádio Faktor

České budějovice

104,3 mhz

31,5 kW

změna stanoviště

rádio Pálava, s. r. o.

rádio jih

zlín

98,0 mhz

140 W

změna stanoviště
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G. INFORMACE O PODPOŘE EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ
TVORBY, O PLNĚNÍ PODÍLU EVROPSKÉ TVORBY (§ 42) A NEZÁVISLÉ
TVORBY (§ 43) A O DŮVODECH PŘÍPADNÉHO NEDOSAHOVÁNÍ
STANOVENÝCH PODÍLŮ V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, VČETNĚ
INFORAMCE O PODPOŘE TVORBY EVROPSKÝCH DĚL PŘI POSKYTOVÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
(§ 6 odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.)
Požadavky zastoupení evropské tvorby ve vysílání stanovují § 42–44 zákona o vysílání. ty deklarují, aby provozovatel
televizního vysílání tam, kde je to proveditelné, vyhradil pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího
času. evropské nezávislé tvorbě má být vyčleněno 10 % z celkového vysílacího času. do tohoto celkového vysílacího
času se nezapočítává čas určený k vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy
a teleshoppingu.
třetím požadavkem je podpora současné evropské nezávislé tvorby. Provozovatel je povinen zajistit, aby v rámci vysílacího
času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými tvůrci tvořila alespoň 10 % díla, od jejichž prvního
uvedení neuplynulo více než pět let.
základní myšlenky podpory evropské tvorby v audiovizuálních mediálních službách jsou formulovány v preambuli
avms:
(64) Základní požadavky vztahující se na všechna televizní vysílání Unie, veřejná i soukromá, týkající se evropské audiovizuální
výroby, jsou prostředkem umožňujícím podporovat výrobu, nezávislou výrobu a distribuci ve výše zmíněných studiích a doplňují
další nástroje, které již byly nebo budou navrženy ke stejnému účelu.
(65) Je tudíž nezbytné podporovat vytváření dostatečně velkých trhů, aby výrobci televizních pořadů v členských státech mohli
splácet nezbytné investice, nejen vytvářením společných pravidel otevírajících vzájemně vnitrostátní trhy, ale také, kdykoli je to
možné, vhodnými prostředky usilováním o dosažení toho, aby evropští výrobci televizních pořadů byli v televizních vysíláních
všech členských států ve většině. …
(66) Je důležité hledat vhodné nástroje a postupy v souladu s právem Unie, které podporují dosahování cílů této směrnice
s ohledem na přijetí vhodných opatření pro povzbuzení činnosti a vývoje evropské audiovizuální výroby a distribuce, zejména
v zemích s nízkým výrobním objemem nebo úzkou jazykovou oblastí.
(67) Podíly evropských audiovizuálních děl ve vysílání musí být dosaženy s ohledem na hospodářskou realitu. Je tudíž k dosažení
tohoto cíle nutný postupný plán.
(68) Závazek podle možností vysílat určitý podíl nezávislých pořadů vytvořených výrobci, kteří jsou nezávislí na subjektech
televizního vysílání, podpoří vznik nových zdrojů televizní výroby, zejména vytvoření malých a středních podniků. Vzniknou
tak nové možnosti a tržní příležitosti pro tvůrčí talenty, pro povolání v kulturní oblasti a pro pracovníky v kulturní oblasti.
Pro účely vyhodnocení naplňování požadavků na zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání českých
televizních provozovatelů jsou radou žádána data od provozovatelů celoplošného televizního vysílání, od provozovatelů
televizního vysílání prostřednictvím družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových systémů, a od provozovatelů
vysílání zvláštními přenosovými systémy za celý předcházející kalendářní rok.
Provozovatelé jsou dále vyzýváni, aby poskytli údaje o českých dílech odvysílaných za kalendářní rok, a to na základě
ustanovení § 47 odst. d) zákona o vysílání, které ukládá povinnost provozovatele předkládat radě údaje o počtu a délce
odvysílaných českých děl.
Předkládané přehledy vycházejí výhradně z informací poskytnutých provozovateli. možnosti veriikace dat jsou značně
omezené. kontrola se může omezit pouze na namátkové ověřování, zda konkrétní tituly pořadů, které provozovatelé
vykazují, skutečně byly v deklarovaném čase do vysílání zařazeny. není v kapacitních možnostech rady zjišťovat, kdo
je výrobcem jednotlivých audiovizuálních děl, zda jde o výrobce naplňujícího deinici nezávislého producenta, nebo kdy
bylo dílo poprvé uvedeno apod.
vyhodnocování naplňování zákonných povinností vztahujících se k zastoupení evropských děl je navíc ztíženo faktem, že
zdaleka ne vždy všichni provozovatelé vycházejí z totožných vstupních podkladů, resp. ne všichni provozovatelé interpretují
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dostupné informace totožně. někteří provozovatelé upozorňují, že nedisponují daty o prvním celosvětovém zveřejnění
zahraničních pořadů či že nemohou v určitých případech ověřit, zda výrobce je skutečně nezávislým producentem, event.
že nejsou schopni získat informace o tom, zda pořad vznikl v koprodukci s účastí mimoevropských produkcí.
detailní prostudování dat, jimiž provozovatelé dokládají odvysílání evropských děl a evropských nezávislých děl, často
vypovídá o nesrovnalostech, ať již způsobených nedostatečnou evidencí děl ze strany provozovatelů, či nedbalostí při jejich
zpracování. tam, kde lze chyby prokázat, je od provozovatelů žádáno doplnění nebo náprava. je nicméně pravděpodobné,
že některé nedostatky odhaleny nejsou.
CELOPLOŠNÍ PROVOZOVaTELÉ
Statistika podílu odvysílaných pořadů evropské tvorby, evropské nezávislé a současné nezávislé tvorby a českých děl
za období leden–prosinec 2014 – celoplošní provozovatelé vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
Provozovatel / televizní
program
barrandov televizní studio
a. s. / televize barrandov
cet 21 spol. s r. o. /
nova1
cet 21 spol. s r. o. / nova
cinema2
cet 21 spol. s r. o. / fanda3

Evropská tvorba
58,53 %

Evropská nezávislá
tvorba
46,64 %

Současná nezávislá
tvorba
18,67 %

57,13 %

13,22 %

18,70 %

24,51 %

23,25 %

14,47 %

40,28 %

29,10 %

48,35 %

cet 21 spol. s r. o. /
smíchov4
cet 21 spol. s r. o. / telka5

42,89 %

15,76 %

18,32 %

100 %

4,72 %

27,57 %

Česká televize / Čt1

95,9 %

25,9 %

30,5 %

Česká televize / Čt2

82,3 %

24,3 %

50,0 %

Česká televize / Čt246

100 %

1,6 %

26,8 %

Česká televize / Čt sport7

99,5 %

25,9 %

96,2 %

Česká televize / Čt :d

70,3 %

32,8 %

38,7 %

Česká televize / Čt art

87,6 %

19,2 %

36,1 %

digital broadcasting s. r. o.
/ rebel
Ftv Prima, spol. s r. o. /
Prima8

58,00 %

58,00 %

87 %

68,05 %

18,34 %

77,13 %9

1
2
3
4
5
6

Česká díla
1 063 hod. /
16,47 %
3 132 hod. /
50,23 %
520,5 hod. /
7,93 %
831,5 hod. /
14,75 %
2 128 hod. /
27,19 %
6 754 hod. /
93,65 %
7 327 hod. /
14770 českých děl
3 719 hod. /
9 524 českých děl
8 198 hod. /
20 228 českých děl
5 109 hod. /
14 044 českých děl
1 574 hod. /
8 402 českých děl
1 638 hod. /
2 471 českých děl
234 hod. /
4%
1593 hod. /
26,50 %

Program nova je šířen terestricky a také prostřednictvím družice.
Program nova cinema je šířen terestricky a také prostřednictvím družice.
Program fanda je šířen terestricky a také prostřednictvím družice.
Program smíchov je šířen terestricky a také prostřednictvím družice.
Program telka je šířen terestricky a také prostřednictvím družice.
Program Čt24 je zpravodajsko-publicistickým programem; na většinu jeho vysílání se tudíž vztahuje výjimka z povinnosti
dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu. tato skutečnost ovlivňuje nenaplnění požadavku na zastoupení evropské nezávislé tvorby.
7 Program Čt sport je sportovním programem; na většinu jeho vysílání se tudíž vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro
evropskou tvorbu.
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Provozovatel / televizní
program
Ftv Prima, spol. s r. o. /
Prima cool10
Ftv Prima, spol. s r. o. /
Prima love11
Ftv Prima, spol. s r. o. /
Prima zoom12
regionální televize cz
s. r. o. / regionalnitelevize
stanice o, a. s. / Óčko Gold
stanice o, a. s. / Óčko
expres
tP Pohoda s. r. o. /
Pohoda (Pohoda relaX)

Evropská tvorba

Evropská nezávislá
tvorba

Současná nezávislá
tvorba

Česká díla

17,90 %

11,67 %

62,92 %

38,22 %

17,28 %

94,24 %

52,75 %

48,26 %

50,12 %

100 %

100 %

100 %

313 hod. /
4,77 %
1 207,5 hod. /
18,12 %
52,3 hod /
0,74 %
139,5 hod.

100 %

23,7 %

100 %

100 %

23,9 %

99 %

63,30 %

18,00 %

73 %

7 905 hod. /
100 %
8 690 hod. /
99,8 %
2 136 hod. /
58,52 %

Provozovatel barrandov televizní studio a. s. splnil zákonem i licenčními podmínkami formulované požadavky na
minimální zastoupení jednotlivých sledovaných skupin evropských děl ve vysílání. ve svém dopise, jímž data radě
poskytl, navíc konstatoval, že v roce 2014 vynaložil minimálně 10 % ze svého programového rozpočtu na výrobu nebo
nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a minimálně 10 % z takto stanovené částky vynaložil na díla
vyrobená nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
Provozovatel cet 21 spol. s r. o. v roce 2014 na programu nova dosáhl zákonem vyžadovaného zastoupení evropských
děl ve všech sledovaných kategoriích.
na programech nova cinema, fanda a smíchov provozovatel v roce 2014 nedosáhl nadpolovičního podílu evropských
děl. tato skutečnost je nicméně ve shodě se zněním licenčních podmínek. na programu nova cinema má být evropská
tvorba dle licence zastoupena minimálně 10 %. tento podíl program splňuje a dokonce výrazně překračuje. na programu
fanda by dle licenčních podmínek měla evropská tvorba činit minimálně 20 %. tento požadavek licence program naplňuje
a lze konstatovat, že v roce 2014 se podíl evropských děl na tomto programu výrazně blížil i zákonnému požadavku na
nadpoloviční zastoupení evropských děl ve vysílání. více než 40% zastoupení evropských děl dosáhl provozovatel i na
programu smíchov, přestože licenční podmínky vyžadují, aby na tomto programu byla evropská tvorba zastoupena
minimálně 5 % celkového vysílacího času. výrazně překročil požadavky licence provozovatel také v případě zastoupení
evropské nezávislé tvorby na tomto programu. zatímco licence hovoří o minimálním zastoupení 2 %, v roce 2014 tvořila
evropská nezávislá tvorba na programu smíchov více než 15 %, což bohatě naplnilo i požadavky zákona o vysílání. na
programu telka, který je dle licence zaměřen na archivní pořady vlastní výroby provozovatele, jsou značně překračovány
požadavky zákona na zastoupení evropské tvorby. z pochopitelných důvodů ovšem nemůže provozovatel dosáhnout
zákonem požadovaných podílů evropské nezávislé a evropské soudobé nezávislé tvorby. na to pamatují i licenční
podmínky programu, které ukládají, aby na programu telka bylo alespoň 3 % celkového vysílacího času vyhrazeno
evropské nezávislé tvorbě, a současně umožňují, aby na tomto programu vůbec nebyla zastoupena evropská nezávislá
tvorba mladší 5 let. Přestože licence dává provozovateli tuto možnost, v roce 2014 soudobá nezávislá tvorba na programu
telka činila z tvorby evropské nezávislé více než 27 %.
Česká televize jako každoročně na svých programech Čt1 a Čt2 s rezervou splnila všechny zákonem požadované kvóty
pro evropskou tvorbu. Programy Čt24 a Čt sport jsou naproti tomu programy tematické, na většinu jejichž vysílání se

8 Program Prima je vysílán terestricky a také prostřednictvím družice.
9 Provozovatel Ftv Prima, spol. s r.o. konstatuje, že je pro něj údaj o prvním celosvětovém zveřejnění zahraničních pořadů
nedostupný, proto jej neuvádí. Údaj, zda se u zahraničních pořadů jedná o pořad nezávislého producenta, uvádí provozovatel jen
tam, kde je pro něho tato informace dostupná.
10 Program Prima cool je vysílán terestricky a také prostřednictvím družice.
11 Program Prima love je vysílán terestricky a také prostřednictvím družice.
12 Program Prima zoom je vysílán terestricky a také prostřednictvím družice.
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vztahuje výjimka z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu. Provozovatel nicméně poskytl údaje vztahující se
k pořadům odvysílaným na těchto programech, které lze dle § 42–44 zákona o vysílání klasiikovat. nedosažení kvóty
pro evropskou nezávislou tvorbu na programu Čt24 je způsobeno zpravodajským zaměřením tohoto programu.
Česká televize také poprvé vykazovala údaje za celý kalendářní rok vysílání programů Čt :d a Čt art. zákonné
požadavky na zastoupení jednotlivých sledovaných skupin evropských děl byly na těchto programech splněny.
Provozovatel Ftv Prima spol. s r. o. naplnil zákonné požadavky, resp. požadavky na zastoupení evropské tvorby plynoucí
z licenčních podmínek na programech Prima, Prima zoom a Prima cool. na programu Prima významně překročil
jak zákonnou kvótu pro evropská díla, tak pro evropská nezávislá díla a zejména soudobá evropská nezávislá díla. na
programu Prima zoom, u něhož je dle licenčních podmínek vyžadováno minimální zastoupení evropské tvorby 20 %
z celkového vysílacího času, tvořila evropská tvorba v roce 2014 více než 52 %. Provozovatel tak naplnil i požadavky
zákonné, přestože to licence nepředpokládá. na programu Prima cool, který má licenčními podmínkami snížen
povinný podíl evropské tvorby na minimálně 10 %, bylo tohoto zastoupení rovněž dosaženo. Podíl evropské nezávislé
soudobé tvorby na tomto programu pak několikanásobně přesáhl požadavky zákona.
k nenaplnění požadavků zákona na zastoupení evropských děl ve vysílání v roce 2014 opětovně došlo ve vysílání
programu Prima love. Provozovatel tuto skutečnost odůvodnil tím, že evropský trh neprodukuje dostatek pořadů, které
by odpovídaly tematickému zaměření programu Prima love. na tomto programu je tak dle provozovatele naplnění
zákonného požadavku neproveditelné.
Provozovatel současně konstatuje, že jeho soustavná snaha nabízet svým divákům co nejvíce pořadů evropské produkce
je zřejmá z faktu, že na jiných svých programech, zejména pak na programu Prima, nabízí divákům více evropských děl,
než kolik vyžaduje zákon či licenční podmínky. v tomto kontextu je třeba konstatovat, že zastoupení evropské tvorby na
programu Prima, které činí 68,05 %, je skutečně nadstandardní.
Provozovatel stanice o, a. s., vykázal na svém programu Óčko Gold 100% zastoupení evropské a české produkce a na
programu Óčko expres 100% zastoupení evropské produkce a takřka 100% zastoupení české produkce. tato skutečnost
je v tomto případě, přestože vysílání provozovatele sestává z videoklipů z celého světa, způsobena faktem, že vysílané
videoklipy jsou zařazované do pořadů, které dle vlastní dramaturgické úvahy sestavuje a vyrábí, ať již sám provozovatel či
nezávislý producent. ze stejného důvodu tvoří i evropská nezávislá soudobá tvorba 100 %, přestože vysílané videoklipy,
zejména pak na programu Óčko Gold, jsou staré i několik desítek let.
Provozovatelé digital broadcasting s. r. o., regionální televize cz s. r. o. a tP Pohoda s. r. o. v roce 2014 v rámci podpory
evropské tvorby splnili jak požadavky zákona, tak svých licencí.
PROVOZOVaTELÉ TELEVIZNÍhO VYsÍLÁNÍ PROsTŘEDNICTVÍM DRUŽICE
Statistika podílu odvysílaných pořadů evropské tvorby, evropské nezávislé a současné nezávislé tvorby a českých
děl za období leden–prosinec 2014 – provozovatelé televizního vysílání prostřednictvím družice a provozovatelé
televizního vysílání prostřednictvím družice a kabelových systémů
Provozovatel / televizní program

amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / meGamaX (maďarsko,
Čr, sr)
amc networks central europe s. r. o. (dříve
chello central europe s. r. o.) / meGamaX
romania13
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / minimax

Evropská
tvorba
60 %

Evropská
nezávislá
tvorba
59 %

Současná
nezávislá
tvorba
50 %

Česká díla
v hodinách /
v procentech
0

56 %

56 %

45 %

0

56 %

56 %

58 %

0

13 licence k vysílání programu meGamaX romania zanikla ke dni 1. října 2014.
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Provozovatel / televizní program

69 %

Evropská
nezávislá
tvorba
62 %

Současná
nezávislá
tvorba
80 %

Česká díla
v hodinách /
v procentech
0

na vysílání
se vztahuje
výjimka
53 %

na vysílání
se vztahuje
výjimka
46 %

na vysílání
se vztahuje
výjimka
37 %

na vysílání
se vztahuje
výjimka
0

49 %

49 %

34 %

0

23 %

23 %

8%

0

19 %

19 %

7%

0

24 %

24 %

2%

0

25 %

25 %

18 %

0

57 %

49 %

79 %

0

52 %

43 %

55 %

0

58 %

49 %

65 %

0

74 %

58 %

58 %

0

27 %
98,57 %

27 %
40,43 %

100 %
99,52 %

Československá ilmová společnost, s. r. o. / cs ilm

100 %

91,67 %

8,06 %

Československá ilmová společnost, s. r. o. / cs mini

100 %

88 %

14,22 %

0
1 797 hod. /
79,42 %
2 903 hod. /
80,47 %
1 661 hod. /
100 %

amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / tv Paprika (rumunsko,
moldávie)
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / sPort 214
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / Film caFé (maďarsko)
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / Film caFé romania
amc networks central europe s. r. o. (dříve
chello central europe s. r. o.) / amc channel
central and eastern euroPe (dříve
mGm channel central-eastern
euroPe)
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / amc channel (dříve
mGm channel)
amc networks central europe s. r. o. (dříve
chello central europe s. r. o.) / amc channel
beneluX (dříve mGm channel beneluX)
amc networks central europe s. r. o. (dříve
chello central europe s. r. o.) / amc channel
hunGary (dříve mGm channel
hunGary)
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / sPektrum
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / c8 (maďarsko)
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / c8 czech republic and
slovakia15
amc networks central europe s. r. o. (dříve chello
central europe s. r. o.) / c8 romania16
atv cz, s. r. o. / GolF channel
cet 21 spol. s r. o. / nova sport17

Evropská
tvorba

14 Program sport 2 je licencován jako výhradně sportovní program (sportovní přenosy), proto se na jeho vysílání vztahuje výjimka
z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu.
15 vysílání programu c8 czech republic and slovakia bylo zahájeno v průběhu roku 2014.
16 vysílání programu c8 romania bylo zahájeno v průběhu roku 2014.
17 Program nova sport je licencován jako výhradně sportovní program, proto se na většinu jeho vysílání vztahuje výjimka z povinnosti
sledovat kvóty pro evropskou tvorbu. Provozovatel nicméně vykázal data v souvislosti s pořady, které lze z hlediska naplňování
zákonných požadavků na podporu evropské tvorby vyhodnotit jako relevantní.
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Provozovatel / televizní program

Evropská
tvorba

Československá ilmová společnost, s. r. o. / kinosvět

98 %

Evropská
nezávislá
tvorba
82,32 %

Současná
nezávislá
tvorba
18,87 %

Československá ilmová společnost, s. r. o. / horor
Film
Film euroPe, s. r. o. / doku cs

60,65 %

60,65 %

14,61 %

100 %

100 %

0

Česká díla
v hodinách /
v procentech
6 375 hod. /
77 %
204 hod. /
12,1 %
3 893 hod. /
98 %
39,4 hod. /
0,6 %
3604 hod. /
99,5 %
3 768,3 hod.
/
56,9 %
295,67 hod.
/
3,52 %
30,10 hod. /
0,42 %
11,70 hod. /
0,14 %
41,95 hod. /
0,50 %
0
54,92 hod. /
0,65 %

Film euroPe, s. r. o. / Film europe (dříve Film
europe channel)
Film euroPe, s. r. o. / kino cs

100 %

100 %

16,5 %

100 %

100 %

0

Film euroPe, s. r. o. / muzika cs

100 %

100 %

0

27,73 %

18,49 %

97,07 %

24,41 %

16,12 %

95,55 %

28,23 %

20,24 %

95,60 %

29,98 %

20,92 %

93,02 %

23,49 %
24,03 %

16,98 %
15,73 %

95,62 %
93,72 %

46,75 %

36,62 %

66,07 %

48,18 hod. /
0,57 %

17,25 %

11,19 %

95,81 %

0

16,85 %

9,90 %

91,33 %

0

25,85 %

15,61 %

95,86 %

28,48 %

20,13 %

96,41 %

100 %
43 %

29 %
40 %

100 %
100 %

30,82 hod. /
0,37 %
47,85 hod. /
0,57 %
100 %
0

hbo europe s. r. o. / hbo (Čr, sr)18
hbo europe s. r. o. / hbo 2 (Čr, sr, maďarsko)
hbo europe s. r. o. / hbo (Polsko)19
hbo europe s. r. o. / hbo 2 (Polsko)
hbo europe s. r. o. / hbo comedy (Polsko)
hbo europe s. r. o. / hbo (bulharsko, chorvatsko,
slovinsko, srbsko, Černá hora, bosna a hercegovina,
makedonie)20
hbo europe s. r. o. / cinemax, cinemax 2
(bulharsko, Čr, maďarsko, moldavsko, Polsko,
rumunsko, sr, chorvatsko, slovinsko)
hbo europe s. r. o. / hbo comedy (bulharsko,
chorvatsko, slovinsko, srbsko, Černá hora, bosna
a hercegovina, makedonie)
hbo europe s. r. o. / hbo comedy (Čr,
maďarsko, moldavsko, rumunsko, sr)
hbo europe s. r. o. / hbo (maďarsko)21
hbo europe s. r. o. / hbo (rumunsko, moldávie)22
hudební televize, s. r. o. / retro music television
mtv netWorks s. r. o. / mtv Polska23

18 Program hbo určený pro Čr a sr je vysílán rovněž zvláštními přenosovými systémy.
19 Program hbo určený pro Polsko je vysílán rovněž zvláštními přenosovými systémy.
20 Program hbo určený pro bulharsko, chorvatsko, slovinsko, srbsko, Černou horu, bosnu a hercegovinu a makedonii je vysílán
rovněž zvláštními přenosovými systémy.
21 Program hbo určený pro maďarsko je vysílán rovněž zvláštními přenosovými systémy.
22 Program hbo určený pro rumunsko a moldávii je vysílán rovněž zvláštními přenosovými systémy.
23 licence k vysílání programu mtv Polska zanikla ke dni 31. srpna 2014.
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Evropská
tvorba
64 %
32 %

Evropská
nezávislá
tvorba
15 %
31 %

Současná
nezávislá
tvorba
99 %
12 %

Česká díla
v hodinách /
v procentech
0
0

14 %
18 %
18 %

14 %
18 %
18 %

76 %
80 %
80 %

0
0
0

25 %
42 %

21 %
42 %

97 %
0

0
0

33 %
68 %
15 %
47 %
11 %

33 %
58 %
10 %
42 %
9%

55 %
81 %
100 %
100 %
63 %

0
0
0
0
0

9%

8%

24 %

0

7%
83 %
15 %
53 %

7%
27 %
4%
53 %

100 %
62 %
17 %
93 %

0
0
0
0

50 %

49 %

86 %

0

mtv netWorks s. r. o. / viva Polska24
mtv netWorks s. r. o. / comedy central
Polska25
mtv netWorks s. r. o. / nickleodeon
mtv netWorks s. r. o. / nickleodeon hd
mtv netWorks s. r. o. / nickleodeon
european
mtv netWorks s. r. o. / mtv european
mtv netWorks s. r. o. / vh1 classic
european
mtv netWorks s. r. o. / vh1 european
mtv netWorks s. r. o. / vh126
mtv netWorks s. r. o. / mtv hungary27
mtv netWorks s. r. o. / viva hungary
mtv netWorks s. r. o. / comedy central
hungary
mtv netWorks s. r. o. / comedy central
Family28
mtv netWorks s. r. o. / comedy central extra
mtv netWorks s. r. o. / viacom blink!29
mtv netWorks s. r. o. / Paramount channel30
mtv netWorks s. r. o. /
mtv dance international31
mtv netWorks s. r. o. /
mtv rocks international32
mtv netWorks s. r. o. /
mtv hits international33
Pk 62, a. s. / leo tv

32 %

32 %

100 %

0

94,20 %

23,5 %

21,4 %

regionální televize cz s. r. o. / regionalnitelevize.cz
saavedramedia spol. s r. o. / tv regina34

100 %
80,51 %

69,35 %
29,58 %

100 %
70,5 %

84 %

84 %

75 %

1 878,5 hod.
/ 66,45 %
618 hod.
5 913 hod. /
80,51 %
189 hod. /
92 českých
děl

sat Plus, s. r. o. / Fun 1

24 licence k vysílání programu viva Polska zanikla ke dni 31. srpna 2014.
25 licence k vysílání programu comedy central Polska zanikla ke dni 31. srpna 2014.
26 licence k vysílání programu vh1 zanikla ke dni 31. srpna 2014.
27 licence k vysílání programu mtv hungary zanikla ke dni 8. ledna 2014
28 licence k vysílání programu comedy central Family zanikla ke dni 31. srpna 2014.
29 licence k vysílání programu viacom blink! zanikla ke dni 30. června 2014.
30 Program Paramount channel zahájil vysílání dne 14. února 2014.
31 Program mtv dance international zahájil vysílání dne 27. května 2014.
32 Program mtv rocks international zahájil vysílání dne 27. května 2014.
33 Program mtv hits international zahájil vysílání dne 27. května 2014.
34 Program tv regina zahájil vysílání dne 1. března 2014.
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sPort 5 a. s. / sPort 535

100 %

Evropská
nezávislá
tvorba
63 %

stanice o, a. s. / o („Óčko“)36

100 %

10,7 %

100 %

96,86 %

69,4 %

71,9 %

100 %

72 %

100 %

51,57 %

4,24 %37

24,2 %

Česká díla
v hodinách /
v procentech
1 699 hod. /
56 %
7 412 hod. /
100 %
5 032 hod. /
2 347
českých děl
1 476 hod. /
62 %
0

50,92 %

6,22 %38

56 %

0

49,18 %

9,26 %39

100 %

0

59,84 %

14,10 %40

100 %

0

54,16 %

29,56 %41

99 %

0

telePace s. r. o. / tv noe

tv Fashion s. r. o. / Fashion tv (czech &
slovak)
the Walt disney comPany limited,
společnost s ručením omezeným / disney
channel (rumunsko, bulharsko, ukrajina)
the Walt disney comPany limited,
společnost s ručením omezeným / disney
channel (Čr, sr, maďarsko)
the Walt disney comPany limited,
společnost s ručením omezeným / disney
channel (Polsko)
the Walt disney comPany limited,
společnost s ručením omezeným / disney
junior
the Walt disney comPany limited,
společnost s ručením omezeným / disney Xd

Evropská
tvorba

Současná
nezávislá
tvorba
34 %

jak je možné z tabulkového přehledu vysledovat, někteří provozovatelé programů šířených prostřednictvím družice,
resp. družice a kabelových systémů, nedosahují zákonem vyžadovaných podílů pro zastoupení evropských děl, děl
evropských nezávislých producentů a současných děl evropských nezávislých producentů. tato skutečnost je zpravidla
dána tematickým zaměřením těchto programů, které již předem znesnadňuje, či dokonce znemožňuje naplňování kvót.
Provozovatelé jsou si zpravidla již ve fázi licenčního řízení tohoto faktu vědomi a žádají radu, aby v udělené licenci
35 Program sPort 5 je licencován jako tematický sportovní program, proto se na významnou část jeho vysílání vztahuje výjimka
z povinnosti dodržovat kvóty pro evropskou tvorbu. tabulkový přehled zohledňuje pouze kvótovatelné pořady.
36 Program o provozovatele stanice o, a.s., je vysílán rovněž zvláštními přenosovými systémy.
37 Provozovatel the Walt disney comPany limited, společnost s ručením omezeným, ve svých přehledech, jimiž
dokládá zastoupení evropských děl ve vysílání, konstatuje, že v roce 2014 vynaložil přes 10 % svého programového rozpočtu na
výrobu a nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, přičemž nejméně 10 % z takto stanovené částky na díla, od jejichž
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
38 Provozovatel the Walt disney comPany limited, společnost s ručením omezeným, ve svých přehledech, jimiž
dokládá zastoupení evropských děl ve vysílání, konstatuje, že v roce 2014 vynaložil přes 10 % svého programového rozpočtu na
výrobu a nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, přičemž nejméně 10 % z takto stanovené částky na díla, od jejichž
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
39 Provozovatel the Walt disney comPany limited, společnost s ručením omezeným, ve svých přehledech, jimiž
dokládá zastoupení evropských děl ve vysílání, konstatuje, že v roce 2014 vynaložil přes 10 % svého programového rozpočtu na
výrobu a nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, přičemž nejméně 10 % z takto stanovené částky na díla, od jejichž
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
40 Provozovatel the Walt disney comPany limited, společnost s ručením omezeným, ve svých přehledech, jimiž
dokládá zastoupení evropských děl ve vysílání, konstatuje, že v roce 2014 vynaložil přes 10 % svého programového rozpočtu na
výrobu a nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, přičemž nejméně 10 % z takto stanovené částky na díla, od jejichž
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
41 Provozovatel the Walt disney comPany limited, společnost s ručením omezeným, ve svých přehledech, jimiž
dokládá zastoupení evropských děl ve vysílání, konstatuje, že v roce 2014 vynaložil přes 10 % svého programového rozpočtu na
výrobu a nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, přičemž nejméně 10 % z takto stanovené částky na díla, od jejichž
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
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byla zakotvena výjimka. tento přístup zákon umožňuje, jelikož hovoří o povinnosti zastoupení stanoveného procenta
evropské tvorby ve vysílání pouze tam, kde je to proveditelné.
výrazně snížené zastoupení evropské tvorby ve vysílání oproti zákonným kvótám umožňují licence provozovatele hbo
europe s. r.o. licenční podmínky tohoto provozovatele upravují zastoupení evropské tvorby zpravidla na minimálně
10 %, resp. v některých licencích je minimální zastoupení evropské tvorby stanoveno na 12 %. minimální podíl evropské
nezávislé tvorby ve vysílání programů společnosti hbo europe s. r. o. je licenčními podmínkami stanoven na 5 %, pouze
u licence programu hbo šířeného v České republice a na slovensku je minimální limit pro evropskou nezávislou tvorbu
shodný se zákonnou úpravou, tedy 10 %. zastoupení současné evropské nezávislé tvorby je pak ve všech licencích této
společnosti upraveno totožně s požadavky zákona. je nutno konstatovat, že podíly pro vysílání evropské tvorby, zakotvené
v licencích, provozovatel hbo europe s. r. o. naplňuje a některé dokonce výrazně překračuje, zejména pak kvótu pro
současnou evropskou nezávislou tvorbu. Provozovatel hbo europe s. r. o. se na svých programech orientuje na nabídku
premiérových titulů, takže již z tohoto principu je zřejmé, že jím vysílaná evropská díla nezávislých producentů ve většině
případů budou mladší pěti let.
rovněž licence provozovatele mtv netWorks s. r. o. zakotvují podíly evropských děl odlišně od požadavků
zákona, ale ne ve všech případech. například v licenci k programu viva Polska, která zanikla ke dni 31. srpna 2014,
byly podíly pro jednotlivé skupiny evropských děl upraveny totožně se zákonem o vysílání. naproti tomu například
v licenci k provozování programu nickleodeon, nickleodeon hd a nickleodeon european má provozovatel požadované
podíly evropské tvorby a evropské nezávislé tvorby stanoveny výrazně pod zákonný limit (nejméně 2 % evropské
tvorby a nejméně 1 % evropské nezávislé tvorby). toto snížení rada umožnila vzhledem ke specializovanému zaměření
uvedených programů. ve všech třech případech jsou programy licencovány jako zaměřené na americkou audiovizuální
produkci. nutno konstatovat, že v roce 2014 byly podíly evropských a evropských nezávislých děl na těchto programech
výrazně vyšší, než zakotvuje licence. ve všech třech případech dokonce provozovatel překročil i zákonné požadavky na
zastoupení evropských nezávislých děl ve vysílání.
na programu mtv european byla v roce 2014 evropská tvorba zastoupena 25 % a evropská nezávislá tvorba 21 %.
Provozovatel tak výrazně překročil požadavky licence, které zakotvují jako minimum 10 % evropské tvorby a 8 % evropské
nezávislé tvorby, a v případě evropské nezávislé tvorby dokonce překročil i požadavky zákonné. Pozitivní výsledky
zaznamenal rovněž program vh1 classic european, na němž byla v roce 2014 evropská a evropská nezávislá tvorba
zastoupena 42 %, přestože licence pro evropskou tvorbu zakotvuje minimální podíl 25 % a pro evropskou nezávislou
tvorbu minimální podíl 10 %. Provozovatel nejenže několikanásobně překročil zákonnou kvótu pro evropskou nezávislou
tvorbu, ale blíží se dokonce polovičnímu zastoupení evropských děl na celku vysílání. nulové zastoupení soudobé
evropské nezávislé tvorby pak zcela odpovídá zaměření programu a je v souladu s licencí. zmínit je nutno rovněž program
viva hungary, v jehož případě licence v souvislosti se zastoupením evropské tvorby hovoří o minimálním podílu 15 %,
v případě evropské nezávislé tvorby 5 % a stejně tak i soudobé evropské nezávislé tvorby. Provozovatel přitom v roce 2014
na tomto programu dosáhl zastoupení evropských děl ve výši 47 %, evropské nezávislé tvorby 42 % a soudobé evropské
nezávislé tvorby 100 %. i na programu vh1, jehož vysílání bylo na základě české licence ukončeno k 31. srpnu 2014,
byla výrazným způsobem podporována evropská tvorba, když podíl evropských děl činil 68 %, evropských nezávislých děl
58 % a soudobých evropských nezávislých děl 81 %.
extrémem mezi licencemi provozovatele mtv netWorks s. r. o. je licence, opravňující k vysílání programu comedy
central extra. tato licence zakotvuje, že provozovatel na uvedeném programu nemusí vůbec zařazovat evropská díla. tato
výjimka je dána zaměřením programu na americkou produkci komediálních pořadů. v roce 2014 nicméně provozovatel
mtv netWorks s. r. o. do vysílání comedy central extra zařadil 7 % evropských děl.
Provozovatel Film euroPe, s. r. o., má v licencích k programům doku cs, kino cs a muzika cs upraveny
požadované podíly pro evropská díla shodně, a to tak, že by na těchto programech měla evropská tvorba činit 80 %,
evropská nezávislá tvorba 10 % a evropská nezávislá tvorba mladší pěti let by neměla být zastoupena vůbec. tato
speciická úprava je pochopitelná. zmíněné programy se orientují na archivní a retro programovou nabídku českých
a slovenských tvůrců, proto v jejich nabídce absentuje nová tvorba a současně dominuje evropská, resp. česká a slovenská
tvorba. na programu Film europe provozovatel v roce 2014 naplnil nadstandardní požadavky licence na zastoupení
evropské a evropské nezávislé tvorby (oboje má být ve vysílání zastoupeno více než z 90 %) i na zastoupení soudobé
evropské nezávislé tvorby, která dle podmínek licence má tvořit více než 10 %.
ve vysílání sportovního programu GolF channel, provozovatele atv cz, s. r. o., byla v roce 2014 evropská
tvorba, resp. evropská nezávislá tvorba, zastoupena 27 %, což je meziročně významný nárůst, jelikož v roce 2013 tyto
podíly tvořily 6,99 % z celkového vysílacího času. Provozovatel, který má vzhledem ke svému sportovnímu zaměření
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licencí upraveno minimální zastoupení evropské tvorby a evropské nezávislé tvorby na 5 %, tak velice výrazně překračuje
požadavky licence.
Provozovatel amc networks central europe s. r. o. (dříve chello central europe s. r. o.) na většině svých programů
podporuje evropskou tvorbu v souladu s požadavky zákona. na některých programech plní a překračuje zákonné kvóty,
přestože jej licence opravňuje k tomu, aby jednotlivé sledované podíly byly zastoupeny v nižší míře, než vyžaduje zákon.
na programu Film caFé by dle licence postačovalo zastoupení evropské tvorby ve výši 10 %, evropské nezávislé tvorby
ve výši 7 % a soudobé evropské tvorby ve výši 5 % z celkového vysílacího času vyhrazeného pro evropská nezávislá díla,
v roce 2014 však činila na tomto programu evropská tvorba 53 % a evropská nezávislá tvorba 46 % a soudobá evropská
nezávislá tvorba 37 % z celkového vysílacího času vyhrazeného evropské nezávislé tvorbě.
Pro programy amc channel, amc channel central and eastern euroPe, amc channel
beneluX a amc channel hunGary licence zakotvují velmi výrazně snížené zastoupení sledovaných skupin
evropských děl. Provozovateli by postačovalo, kdyby na těchto programech byla evropská tvorba zastoupena 3 %, evropská
nezávislá tvorba 2 % (u programu amc channel a amc channel central and eastern euroPe
3 %) a evropská nezávislá tvorba mladší 5 let 2 % (u programu amc channel a amc channel central
and eastern euroPe 3 %), provozovatel ovšem v roce 2014 takřka na všech těchto programech dosáhl více než
20% zastoupení evropské tvorby a dokonce i evropské nezávislé tvorby. na programu amc channel hunGary
pak dokonce u kategorie soudobé evropské nezávislé tvorby velmi výrazně překročil i zákonné požadavky, když tato díla
v jeho vysílání tvořila 18 %.
Provozovatel Pk 62, a. s., poskytl přehledy odvysílaných evropských pořadů a souhrnná data, která prokazují, že ze strany
tohoto provozovatele dochází k naplňování požadavků na zastoupení evropské tvorby ve všech sledovaných kategoriích.
analýzou těchto dat ale byly zjištěny určité nesrovnalosti, zejména pak skutečnost, že provozovatel vykázal takřka totožné
údaje a přehledy jako za rok 2013. navíc do kategorie evropských nezávislých děl mladších 5 let provozovatel zařadil
i díla vyrobená v roce 2008, což vyvolává pochybnost, zda tato díla nebyla do vysílání uvedena již před více než 5 lety.
Provozovatel stanice o, a. s., vykázal na programu o („Óčko“) 100% zastoupení evropské tvorby a také evropské nezávislé
soudobé tvorby. tato vysoká čísla jsou způsobena tím, jak již bylo vysvětleno výše u terestrických programů téhož
provozovatele, že provozovatel sestavuje vysílané videoklipy do původních pořadů, které jsou následně vyhodnoceny jako
evropská díla.
obdobná situace je i u provozovatele televizního programu retro music television, hudební televize, s. r. o.
speciická situace je u programů jednostranně zaměřených na archivní audiovizuální tvorbu. vedle výše zmíněných
programů provozovatele Film euroPe, s. r. o., jsou to rovněž programy cs Film a cs mini provozovatele
Československá ilmová společnost, s. r. o. tyto dva programy se zaměřují na české a československé pamětnické ilmy.
z tohoto důvodu s rezervou naplňují kvóty pro tvorbu evropskou a tvorbu evropskou nezávislou. v roce 2014 byla na
programu cs mini překvapivě naplněna zákonná kvóta i pro soudobou evropskou nezávislou tvorbu (14,22 %), což
u programu orientujícího se na archivní tvorbu neočekávají ani licenční podmínky.
v případě programu horor Film provozovatele Československá ilmová společnost, s. r. o., bylo vykázáno zastoupení
evropské nezávislé tvorby za rok 2014 60,65 %, což je velice výrazně nad požadavky zákona. Provozovatel se však v licenci
zavázal, že na tomto programu bude evropská nezávislá tvorba zastoupena více než 70 % z celkového vysílacího času.
nedosažení 70% zastoupení evropské nezávislé tvorby je tak nutno vyhodnotit jako porušení licenčních podmínek.
z údajů, které poskytl provozovatel the Walt disney comPany limited, společnost s ručením omezeným,
vyplynulo, že tento provozovatel velice pružně zareagoval na upozornění, které mu bylo radou uloženo v roce 2014 za
to, že v roce předcházejícím na svých programech nevyhradil nadpoloviční vysílací čas pro evropská díla. za rok 2014
provozovatel naplnění zákonných požadavků dosáhl.
v přehledu programů šířených prostřednictvím družice, resp. družice a kabelových systémů, a rovněž tak ve výše uvedeném
přehledu programů šířených prostřednictvím pozemních vysílačů nejsou zahrnuty programy, které jsou licencovány jako
výhradně teleshoppingové a reklamní, jelikož na tyto programy se vztahuje výjimka z dodržování kvót pro zastoupení
evropských děl.
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PROVOZOVaTELÉ VYsÍLÁNÍ PROsTŘEDNICTVÍM ZVLÁŠTNÍCh PŘENOsOVÝCh
sYsTÉMŮ
Statistika podílu odvysílaných pořadů evropské tvorby, evropské nezávislé a současné nezávislé tvorby a českých děl
za období leden–prosinec 2014 – provozovatelé vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
Provozovatel / televizní program

Evropská tvorba

cet 21 spol. s r. o. / voyo

51,77 %

Evropská
nezávislá tvorba
48,62 %

Současná
nezávislá tvorba
11,01 %

hbo netherlands channels s. r. o. /
hbo netherlands
hbo netherlands channels s. r. o. /
hbo 2 netherlands
hbo netherlands channels s. r. o. /
hbo 3 netherlands
Pavel kalista / Filmpro

22,35 %

13,55 %

87,91 %

23,95 %

12,65 %

90,22 %

17,04 %

8,79 %

82,80 %

100 %

0

0

Česká díla
1 935,3 hod. /
34,58 %
11,70 hod. /
0,14 %
23,40 hod. /
0,28 %
4 hod. /
0,05 %
3 691,5 hod. /
100 %

licence opravňující provozovatele cet 21 spol. s r. o. k provozování programu voyo upravuje zastoupení evropských
děl na tomto programu shodně s požadavky zákona, tedy více než 50 %. od roku 2013 by pak dle licence měl provozovatel
ve vysílání programu voyo rovněž naplňovat zákonné požadavky na zastoupení evropské nezávislé a evropské soudobé
nezávislé tvorby. tyto požadavky provozovatel naplnil.
v licencích provozovatele hbo netherlands channels s. r. o. jsou požadavky na zastoupení evropské tvorby ve
vysílání upraveny odlišně od požadavků zákona. všechny tři licence zakotvují, aby evropská tvorba činila ve vysílání
minimálně 12 % celkového vysílacího času a evropská nezávislá tvorba 5 % celkového vysílacího času. tento požadavek
je odůvodnitelný programovým zaměřením programů na americkou produkci ilmů a seriálů. Pouze podíl evropské
nezávislé tvorby mladší 5 let je v licencích upraven totožně s požadavky zákona. Provozovatel požadavky licence v roce
2014 naplnil.
na programu Filmpro, provozovatele Pavla kalisty, tvoří evropská tvorba 100 %, jelikož jde o program informační,
který nabízí výhradně vlastní pořady provozovatele. ze stejného důvodu na tomto programu není zastoupena evropská
nezávislá tvorba a současná evropská nezávislá tvorba. na tuto skutečnost pamatují i licenční podmínky provozovatele.

aUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ sLUŽbY Na VYŽÁDÁNÍ
Povinnost podpory evropské tvorby je zakotvena nejen pro provozovatele vysílání, ale také pro poskytovatele
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, kteří by měli podporovat tvorbu a distribuci evropských děl a aktivně
tak přispívat k zachování kulturní rozmanitosti. Právní úprava této povinnosti je obsažena v ustanovení § 7 zákona č.
132/2010 sb.
dle tohoto zákona podpora evropských děl může mít podobu minimálního počtu evropských děl v katalozích pořadů
(10 % z celkového počtu pořadů) či inančních příspěvků poskytovatelů na tvorbu evropských děl a nabývání práv
k těmto dílům. základním cílem takto stanovené úpravy, vycházející z avms, je zachování spravedlivého konkurenčního
prostředí pro provozovatele vysílání a pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období
(kalendářního roku) předložit radě zprávu o způsobu plnění předmětné povinnosti ve sledovaném období, v níž označí
zvolený způsob podpory evropských děl a uvede konkrétní údaje o splnění povinnosti.
dle dikce zákona se na některé zapsané služby vztahuje zákonná výjimka, a tudíž od nich nejsou zákonem stanovené
informace požadovány. dle zákonné úpravy (§ 7 odst. 1) se do celkového počtu pořadů, z něhož se určuje podíl evropských
děl, nezapočítávají zpravodajské pořady, záznamy sportovních událostí a soutěžní pořady. zde je nutno poznamenat, že
významná část evidovaných služeb jsou právě internetové servery zabývající se zpravodajstvím a v tabulce jsou tyto služby
označeny jako výjimka.
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z povinnosti doložení údajů o plnění podpory evropské tvorby jsou dále vyjmuti ti poskytovatelé, kteří započali poskytovat
službu až v průběhu roku 2014, a tedy nenaplnili kritérium poskytování služby po dobu kalendářního roku.
je nutné konstatovat, že rada v konečném důsledku obeslala jen určitý segment poskytovatelů, neboť jen v případě
určité části poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je vyžádání údajů o podpoře evropské tvorby
relevantní.
za účelem zjištění podpory evropské tvorby ze strany poskytovatelů tak byli osloveni relevantní poskytovatelé služeb,
kteří ve svém katalogu nabízí takové pořady, které nejsou poskytovány z jejich vlastní produkce, případně se nejedná
o výhradně tuzemskou produkci, respektive naplňování podílů evropské tvorby nelze zjistit běžnou monitorovací činností.
PŘEHLED PLNěNÍ JEDNOTLiVýCH POSKYTOVATELů
Poskytovatel/služba
aleš kadlec / Webové stránky
amc networks central europe s. r. o. /
megamax on demand hungary
amc networks central europe s. r. o. /
minimax on demand hungary
barrandov televizní studio a. s. / www.
barrandov.tv
bíla oldřich tiris / tv hradec
bíla oldřich tiris / tv internet
brunclík milan / bonus tv
burda media 2000 s. r. o. / elle tv
burda Praha s. r. o. / joy tv
bydžov s. r. o. / vctv
cet 21, spol. s r. o. / nova.cz
církev slovo života, sbor brno / tv7.cz
czech idea s. r. o. / videačesky.cz
Česká televize / ivysílání
České dráhy a. s. / televizní portál Čd
Československá ilmová společnost s. r. o.
/ Portál cs Film
Československá ilmová společnost s. r. o.
/ Portál cs mini
doc-air o. s. / doc alliance Films
dušek martin / televize blik
economia, a. s. / video.aktualne.cz
economia, a. s. / vaření.cz
economia, a. s. / video respekt.cz
economia, a. s. / video ihned.cz
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Poskytovatel splnil
minimální 10% poměr
evropské tvorby
na službu se vztahuje
výjimka

Poskytovatel vynaložil
min. 1 % výnosů na
tvorbu evropských děl
na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

ano

ano

48,13 %

ano

ano

48,13 %

ano

ano

100 %

na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
ano
ano
ano

na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
ano
ano
ano

ano

ano

na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
100 %
40 %
100 %
100 %

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014

Procentuální poměr
evropské tvorby

62 %
100 %
13 %
91 %
Poskytování ukončeno
v roce 2014

ano

ano

60 %

ano

ano

80 %

ano
na službu se vztahuje
výjimka

ano
na službu se vztahuje
výjimka

ano

ano

90 %
na službu se vztahuje
výjimka
100 %

ano
v evidenci od roku
2014
v evidenci od roku
2014

ano
v evidenci od roku
2014
v evidenci od roku
2014

100 %
v evidenci od roku 2014
v evidenci od roku 2014

Poskytovatel/služba
eQuinet s. r. o. / equitv
Fibera s. r. o. / iFk regionální televize
třinec
Fk mladá boleslav / bolka tv
Fotbalová asociace Čr / internetová
televize FaČr
Ftv Prima spol. s r. o. / PrimaPlay
Ftv Prima spol. s r. o. / PrimaPlay
Premium
Ftv Prima spol. s r.o / trosečníci na
d1
Gama media s. r. o. / regionální
zpravodajský server
Genius media s. r. o. / Webová televize
Ústeckého kraje
Genus tv a. s. / Genus Plus
hbo europe s. r. o. / hbo on
demand
hbo europe s. r. o. / hbo Go
romania
hbo europe s. r. o. / hbo Go Poland
hbo europe s. r. o. / hbo on
demand hungary
hbo europe s. r. o. / hbo on
demand adria
hbo europe s. r. o. / hbo on
demand Poland
hbo europe s. r. o. / hbo Go serbia
hbo europe s. r. o. / hbo Go bosnia
herzegovina
hbo europe s. r. o. / hbo Go
slovenia
hbo europe s. r. o. / hbo Go czech
republic & slovakia
hbo europe s. r. o. / hbo Go croatia
hbo europe s. r. o. / hbo Go
hungary
hbo europe s. r. o. / hbo Go
bulgaria
hbo netherlands channels s. r. o. /
hbo netherlands on demand
hbo netherlands channels s. r. o. /
hbo Go netherlands
hc lev, a. s.

Poskytovatel splnil
minimální 10% poměr
evropské tvorby
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
ano

Poskytovatel vynaložil
min. 1 % výnosů na
tvorbu evropských děl
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
ano

na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
79 %

ano

ano

100 %

Procentuální poměr
evropské tvorby

v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka

v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

ano

ano

23 %

ano

ano

33 %

ano

ano

31 %

ano

ano

22 %

ano

ano

20 %

ano

ano

19 %

ano

ano

30 %

ano

ano

30 %

ano

ano

30 %

ano

ano

32 %

ano

ano

30 %

ano

ano

31 %

ano

ano

30 %

ano

ano

20 %

ano

ano

22 %

v evidenci od roku
2014

v evidenci od roku
2014

v evidenci od roku 2014
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Poskytovatel splnil
minimální 10% poměr
evropské tvorby
na službu se vztahuje
hc slavia Praha a. s. / Web tv
výjimka
na službu se vztahuje
hc sparta Praha a. s. / reds tv
výjimka
v evidenci od roku
hollywood c.e., s. r. o. / ivio
2014
j.d.Production / archiv pořadů televize na službu se vztahuje
slovácko
výjimka
na službu se vztahuje
jan Popelka / televize blansko
výjimka
na službu se vztahuje
jaroslav heindl / videoarchív
výjimka
v evidenci od roku
jiří středa
2014
kabelová televize kopřivnice s. r. o. /
na službu se vztahuje
www.ktkstudio.cz
výjimka
Poskytování ukončeno
kantáta s. r. o. / tv integral
v roce 2014
kabel ostrov, s. r. o. / videoarchiv v evidenci od roku
vysílání tv ostrov
2014
kliktv cz s. r. o. / klikboX tv
služba přerušena
kučera jaromír / živé internetové
na službu se vztahuje
přenosy s jejich archivací
výjimka
kulturní a společenské středisko
na službu se vztahuje
chodov s. r. o. / Poskytování archivních
výjimka
audiovizuálních záznamů pro
Poskytovatel/služba

kulturní magazín zoom, o. s. / kulturní
magazín zoom
local tv Plus spol. s r. o. / ltv
Plus
maFra a. s. / video idnes
malatinec jaroslav / internetová
videokuchařka

Poskytovatel vynaložil
Procentuální poměr
min. 1 % výnosů na
evropské tvorby
tvorbu evropských děl
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
služba přerušena
služba přerušena
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

v evidenci od roku
2014

v evidenci od roku
2014

v evidenci od roku 2014

na službu se vztahuje
výjimka
ano

na službu se vztahuje
výjimka
ano

na službu se vztahuje
výjimka
70 %

ano

ano

100 %

na službu se vztahuje
výjimka
ano
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
v evidenci od roku
2014

na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
ano
100 %
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014

městská část Praha 5 /
internetové vysílání mČ
Praha 5

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

metropolitní s. r. o. / vysíláme živě

v evidenci od roku
2014

v evidenci od roku
2014

v evidenci od roku 2014

martin král / videodokumenty.cz
martin Šváb / tv mělníček
město boskovice / btv – boskovická
televize
město kralupy nad vltavou / tv
kraluPy
město Štětí / zprávy ktv Štětí
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Poskytovatel/služba
mF tv s. r. o. / metropol
michal Šebek / na hraně života –
regionální pořad
miroslav smejkal / tvms
mithofer martin / internetová kuchařka
mtv netWorks s. r. o. / comedy
central Family on demand
mtv netWorks s. r. o. / comedy
central hungary on demand
mtv netWorks s. r. o. / comedy
central Polska on demand
mtv netWorks s. r. o. / mtv
hungary on demand
mtv netWorks s. r. o. / mtv
Polska on demand
mtv netWorks s. r. o. /
nickelodeon hungary on demand
mtv netWorks s. r. o. / viva
hungary on demand
mtv netWorks s.r.o ./ viva
Polska on demand
mtv netWorks s. r. o. / vh1
Polska on demand
muvi.cz production s. r. o. /
videoserver
oldřich jurečka / tvdoG
oik tv s. r. o. / oik tv
otrokovická beseda s. r. o. / městská
televize otrokovice
Pavel kalista / Filmpro
Petr uher / tv Fenix
Petr troníček / krajská internetová
televize pro karlovarský kraj
Pk 62 a. s. / leo tv
Polar televize ostrava s. r. o. /
infoportály
Polar televize ostrava s. r. o. / tv
medicina
Polar televize ostrava s. r. o. /
tvportály
Polar televize ostrava, s. r. o. /
Polar

Poskytovatel splnil
minimální 10% poměr
evropské tvorby
Poskytování ukončeno
v roce 2014
v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
výjimka
ano
Poskytování ukončeno
v roce 2014
ano

Poskytovatel vynaložil
Procentuální poměr
min. 1 % výnosů na
evropské tvorby
tvorbu evropských děl
Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
ano
100 %
Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
ano

Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
ano

ano

95 %
Poskytování ukončeno
v roce 2014
20 %

Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
v roce 2014
v evidenci od roku
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
2014
ano
Poskytování ukončeno
v roce 2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
ano
v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
výjimka
ano
na službu se vztahuje
výjimka

ano

80 %

Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
Poskytování ukončeno Poskytování ukončeno
v roce 2014
v roce 2014
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
ano
100 %
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
ano
85 %
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka

ano

ano

100 %

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

ano

ano

100 %

83

Poskytovatel/služba
Praha tv s. r. o. / Praha tv
Prosperita o.p.s. / erudia
První boleslavská s. r. o. / První
boleslavská
r media, spol. s r. o. / noviny kraj
vysočina
ringier axel springer cz a. s. / blesk.cz
ringier axel springer cz a. s. / isport
tv
romea o. p. s. / romea tv
sat Plus s. r. o. / hd Plus
sat Plus s. r. o. / uPc eXPress
satt a. s. / televize vysočina
spolek pro občanskou informovanost /
multimediální zpravodaj Prahy 7
spolek pro občanskou informovanost /
tv senior
seznam.cz a. s. / Film.seznam.cz
seznam.cz a. s. / miXer.cz
seznam.cz a. s. / stream.cz
seznam.cz a. s. / suPervidea
seznam.cz a. s. / video novinky
seznam.cz a. s. / video Prozeny.
cz
seznam.cz a. s. / video sPort
sk siGma olomouc a. s. /
siGma tv
slezský fotbalový club opava a. s. /
internetová televize sFc tv
strakonická televize s. r. o. / strakonická
televize
smart comp. a. s. / netboX (r)
videopůjčovna

Poskytovatel splnil
minimální 10% poměr
evropské tvorby
v evidenci od roku
2014
ano
na službu se vztahuje
výjimka
v evidenci od roku
2014
ano

ano

95 %

ano

ano

75 %

ano
ano
ano
na službu se vztahuje
výjimka

ano
ano
ano
na službu se vztahuje
výjimka

100 %
100 %
100 %
na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

ano

ano

12%

ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano

77 %
18 %
98 %
90 %
80 %

ano

ano

100 %

ano
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
v evidenci od roku
2014
ano

na službu se vztahuje
výjimka
sPort 5 a. s. / archiv pořadů televize
v evidenci od roku
sPort 5
2014
v evidenci od roku
stanice o, a. s. / Óčko.tv
2014
na službu se vztahuje
statutární město hradec králové / hkhit
výjimka
statutární město most / mostecké
na službu se vztahuje
televizní vysílání – tv most expres
výjimka
regionální televize cz s. r. o. / Převzaté na službu se vztahuje
regionální a lokální videozpravodajství
výjimka
sni s. r. o. / tv stav
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Poskytovatel vynaložil
Procentuální poměr
min. 1 % výnosů na
evropské tvorby
tvorbu evropských děl
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
ano
100 %
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014

ano
65 %
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
ano

29 %

na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka

Poskytovatel splnil
minimální 10% poměr
evropské tvorby

Poskytovatel vynaložil
min. 1 % výnosů na
tvorbu evropských děl

Procentuální poměr
evropské tvorby

ano

ano

10 %

ano

ano

100 %

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

na službu se vztahuje
výjimka

telefónica o2 czech republic a. s. / o2
active

ano

ano

70 %

telefónica o2 czech republic a. s. /
o2tv tv archiv

ano

ano

100 %

ano

ano

40 %

Poskytovatel/služba
stockholmdream Production s. r. o. /
all television
studio revi s. r. o. / Webové stránky
tv rtm
stýblo František / PPna.cz

telefónica o2 czech republic a. s. /
o2tv videotéka
televize hbin, družstvo / televize
hbin

v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
televize Přerov s. r. o. / www.tvpřerov.cz
výjimka
t-mobile czech republic a. s. / t-music
ano
tocculio s. r. o. / boomtv
ano
na službu se vztahuje
tohola libor / internetovka.cz
výjimka
Poskytování ukončeno
tomčík viktor / animaxo.cz
v roce 2014
Poskytování ukončeno
tomčík viktor / Fajn-seriály
v roce 2014
topfun media a. s. / topfun
ano
tP Pohoda s. r. o. / tv Pohoda
ano
na službu se vztahuje
tv beskyd s. r. o. / tv beskyd
výjimka
tv Produkce dakr s. r. o. / tv
v evidenci od roku
dakr
2014
Poskytování ukončeno
tv morava s. r. o. / minuty regionu
v roce 2014
Poskytování ukončeno
tv morava s. r. o. / r1 morava
v roce 2014
v evidenci od roku
tv morava s. r. o. / tv morava
2014
na službu se vztahuje
tv Proxima s. r. o. / tvhradec
výjimka
tvcom s. r. o. / tvcom – sportovní na službu se vztahuje
video server
výjimka
veselý ondřej / orlická
na službu se vztahuje
televize
výjimka
na službu se vztahuje
všetečka miroslav / mvtv
výjimka
na službu se vztahuje
zak tv s. r. o. / r1 zak
výjimka
západočeská kabelová televize s. r. o. /
v evidenci od roku
zktv
2014

v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
výjimka
ano
ano
na službu se vztahuje
výjimka
Poskytování ukončeno
v roce 2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
ano
ano
na službu se vztahuje
výjimka
v evidenci od roku
2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
v evidenci od roku
2014

v evidenci od roku 2014
na službu se vztahuje
výjimka
30 %
100 %
na službu se vztahuje
výjimka
Poskytování ukončeno
v roce 2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
25 %
100 %
na službu se vztahuje
výjimka
v evidenci od roku 2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
Poskytování ukončeno
v roce 2014
v evidenci od roku 2014
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka
v evidenci od roku 2014
85

Poskytovatel/služba
zavadil martin / sledujeme divadlo
zukal zdeněk / olomoucká internetová
televize
zziP s. r. o. / internetové zpravodajství
olomouc

Poskytovatel splnil
minimální 10% poměr
evropské tvorby
v evidenci od roku
2014
na službu se vztahuje
výjimka
na službu se vztahuje
výjimka

Poskytovatel vynaložil
Procentuální poměr
min. 1 % výnosů na
evropské tvorby
tvorbu evropských děl
v evidenci od roku
v evidenci od roku 2014
2014
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka
na službu se vztahuje
na službu se vztahuje
výjimka
výjimka

Poskytovatelé evidovaných služeb na vyžádání jsou povinni radě poskytnout údaje o plnění evropské tvorby za kalendářní
rok. Při nesplnění této povinnosti upozorní rada poskytovatele na porušení zákona, případně uloží ve správním řízení
dle § 12 a § 13 zákona č. 132/2010 sb. pokutu až do výše 1 000 000 kč.
z přehledové tabulky vyplývá, že došlo u všech poskytovatelů k naplnění 10% kvóty pro evropskou tvorbu, případně
k vynaložení nákladů na tvorbu evropských děl.
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H. INFORMACE O STAVU A ÚROVNI SAMOREGULACE V OBLASTECH
ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ
A POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA
VYŽÁDÁNÍ A O VÝSLEDCÍCH SPOLUPRÁCE SE SAMOREGULAČNÍMI
ORGÁNY
(§ 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.)
zákonná úprava institutu samoregulačních orgánů a jejich spolupráce s regulačním orgánem se datuje od přijetí zákona
č. 132/2010 sb., který zapracovává příslušné předpisy evropské unie a upravuje podmínky poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání, jímž byl novelizován také zákon o vysílání, a to v návaznosti na směrnici evropského
parlamentu a rady 2010/13/eu ze dne 10. března 2010.
Podle ustanovení § 5 písm. x) zákona o vysílání, rada spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými osobami
založenými v souladu s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje samoregulaci v některé z oblastí
upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem a na této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé
vysílání, provozovatelé převzatého vysílání nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále
jen „samoregulační orgány“), je-li spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při vytváření
účinných samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti; seznam spolupracujících
samoregulačních orgánů (dále jen „seznam samoregulačních orgánů“) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
zákon tedy nestanovuje žádné speciální podmínky pro zařazení do seznamu samoregulačních orgánů spolupracujících
s radou (nezbytným předpokladem je vlastní žádost samotného subjektu o spolupráci), smysl výše citovaného ustanovení
zákona lze nicméně spatřovat především ve vytváření účinných samoregulačních systémů a v zavádění opatření na
podporu mediální gramotnosti; obě podmínky lze naplnit pouze za spolupráce vyššího počtu zúčastněných subjektů
na straně poskytovatelů služeb tak, aby výsledky spolupráce mohly být efektivně prosazovány a současně byly schopné
předcházet případným sporům. Proto je nezbytné, aby členy příslušného samoregulačního orgánu byly (případně aby
k samoregulačnímu orgánu měly jiný vztah) a aby se na jeho činnosti aktivně podílely hlavní zúčastněné subjekty v daném
odvětví nebo oboru, jehož se samoregulace týká. a zároveň, aby byl samoregulační orgán posléze schopen jím stanovené
zásady či jím přijatá rozhodnutí efektivně prosadit a „vynutit“ (nikoliv samozřejmě ve smyslu vrchnostenském jako státní
orgán) ve vztahu ke svým členům.
tyto závěry pro správné fungování samoregulačních principů mezi komerční a státní sférou rada učinila s přihlédnutím
k širokému přijetí principu samoregulačních režimů zúčastněnými subjekty, a to jak poskytovateli služeb, tak správními
orgány, současně se ale nezříká spolupráce se subjekty vykonávajícími jakoukoli související činnost v předmětné oblasti,
přestože nebudou oiciálními partnery pro samoregulaci ve smyslu zákona o vysílání nebo zákona č. 132/2010 sb.

sEZNaM saMOREGULaČNÍCh ORGÁNŮ a ZMĚNY OPROTI ROKU 2013
seznam spolupracujících samoregulačních orgánů je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových
stránkách rady). k 31. prosinci 2014 rada vedla v seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů dvě sdružení, a to:
1. Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z. s. p. o. (SPiR)
sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z. s. p. o. (sPir), bylo dne 1. června 2010, tehdy ještě pod
původním názvem sdružení pro internetovou reklamu v Čr, z. s. p. o. (sPir), zařazeno do seznamu spolupracujících
samoregulačních orgánů ve smyslu ustanovení § 5 písm. x) zákona o vysílání, a to v oblasti audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení ve smyslu směrnice evropského parlamentu
a rady 2010/13/eu ze dne 10. března 2010.
Předmětem činnosti sPir je mj. samoregulace v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi
souvisejících audiovizuálních obchodních sdělení ve smyslu směrnice evropského parlamentu a rady 2010/13/eu
ze dne 10. března 2010. mnoho členů sPir patří mezi poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
výkonná rada sPir pak zřídila komisi pro samoregulaci jakožto samoregulační orgán zajišťující plnění úkolů sPir při
samoregulaci v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a s nimi souvisejících audiovizuálních obchodních
sdělení, od roku 2012 fungují dvě komise samoregulátora, komise samoregulátora avms a komise samoregulátora
obsahu na internetu.
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2. Asociace televizních organizací, z. s. p. o. (ATO)
asociace televizních organizací, z. s. p. o., (ato) byla zařazena do seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů
dne 7. září 2010, dne 27. října 2010 bylo radě doručeno sdělení asociace, kterým požádala o změnu oblasti samoregulace,
pro kterou byla zařazena do seznamu samoregulačních orgánů, a sice pro oblast lineárního vysílání (nikoliv pro oblasti
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání). asociace televizních organizací, z. s. p. o., (ato) byla pak dne 23.
listopadu 2010 zařazena do seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů v oblasti lineárního televizního vysílání
ve smyslu zákona o vysílání.
Činnost sdružení obsahuje podle stanov mj. vytváření systému etické regulace v oblasti výroby a vysílání zpravodajských
a publicistických pořadů členů ato a systému samoregulace ve všech oblastech upravených zákonem o vysílání nebo
jiným zvláštním předpisem upravujícím oblast televizního vysílání; za tímto účelem sdružení přijímá etický kodex
redaktorů zpravodajských, politicko-publicistických a ostatních publicistických pořadů a pravidla samoregulace v oblasti
vysílání, jejich součástí je i vydávání stanovisek samoregulačního orgánu při ukládání pokut regulačními orgány se sankční
působností pro oblast televizního vysílání.
seznam samoregulačních orgánů oproti roku 2013 nezaznamenal žádné změny (pomineme-li částečnou změnu názvu
sdružení pro internetovou reklamu v Čr, z. s. p. o., na sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z. s. p. o., před
změnou i po změně ve zkratce: sPir); je tak stále tvořen jedním subjektem zastupujícím poskytovatele audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání a jedním subjektem zastupujícím televizní vysílání.
v oblasti rozhlasového vysílání existují dvě asociace sdružující soukromé provozovatele rozhlasového vysílání (asociace
provozovatelů soukromého vysílání a národní rozhlasová asociace) a dále jedna asociace sdružující provozovatele
celoplošného rozhlasového vysílání (asociace rozhlasových organizací). ze všech těchto uvedených asociací se prozatím
ani jedna nepřihlásila jako samoregulátor rozhlasového vysílání.

KONKRÉTNÍ VÝsLEDKY saMOREGULaCE a sPOLUPRÁCE s RaDOU V ROCE
2014
za nejefektivnější donucovací mechanismus, vyjma zákona, lze považovat vydávání stanovisek a metodik samoregulačními
orgány, jež posléze interně zavazují všechny členy těchto sdružení. Pokud jsou tyto dokumenty konzultovány s regulačním
orgánem státu a podmíněny shodou mezi státním úřadem a osobou samoregulátora, pak takto koordinovaný postup
přináší větší shodu v provozování činnosti audiovizuálních mediálních služeb, nižší míru sporů (včetně soudních),
současně pomoc při aplikaci zákona radou a hledání řešení pro směrnicí nastolená témata pro komunikaci odbornou
veřejností a státními úřady. stejný účinek mohou mít etické kodexy, které rovněž patří mezi hlavní nástroje samoregulační
činnosti.
ato jako samoregulační orgán vydala dne 6. května 2014 stanovisko (nález č. 1/2014) ve vztahu k provozovateli Česká
televize, týkající se volebního spotu politické strany „ne bruselu – národní demokracie“. Česká televize sama předložila
ato k posouzení tento volební spot za účelem vydání samoregulačního stanoviska.
jednalo se především o posouzení, zda mohlo dojít k porušení § 32 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 32 odst. 5 zákona č.
231/2001 sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tedy zda obsah uvedeného spotu podněcuje k nenávisti
z důvodu pohlaví, rasy, víry a náboženství, národního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. spot měl
stopáž 30 sekund. verbální část spotu obsahovala text: „Evropská unie je zlem, které produkuje další zla. Je naší povinností
se mu postavit. Sami na to ale nestačíme. Potřebujeme Vaši podporu. Přijďte 23. a 24. května k referendu o Evropské unii.
Zabijme hada. Volte č. 4. Volte Ne Bruselu – Národní demokracii.“ v obrazové části spotu byl zobrazen had reprezentující
evropskou unii, která je označena jako zlo. v okamžiku, kdy zazněla slova „Evropská unie je zlem, které produkuje další
zla“, se v obraze na pozadí za hadem začaly střídat záběry reprezentující ona zla, mj. symboly státu izrael a lbGt hnutí,
fotomontáž muslimů s transparenty „Islam will dominate the world. Freedom can go to hell.“ („Islám ovládne svět. Svoboda
může jít do pekla.“), fotograie dokumentující založení státu izrael, fotograie romů, antisemitská kresba zobrazující
údajnou rituální vraždu anežky hrůzové židem leopoldem hilsnerem. na konci spotu byla obsažena výzva „zabijme
hada“, kterou lze interpretovat jako volání po ukončení existence evropské unie.
komise posuzovala předložený spot z hlediska možného porušení ustanovení zákona č. 231/2001 sb. a s přihlédnutím
k článku 17 listiny základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992, jakož i se znalostí zákona č. 62/2003 sb.,
o volbách do evropského Parlamentu. Po diskuzi asociace televizních organizací dospěla k následujícím závěrům:
1. spot, pokud by byl zařazen do televizního vysílání, by byl posuzován jako tzv. další část vysílání ve smyslu § 2 odst. 1
písm. j) zák. č. 231/2001 sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
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2. symboliku a obrazové asociace spotu nelze chápat jinak než jako přímočaré a paušální ztotožnění zla s náboženskými,
národnostními a dalšími menšinami či sociálními skupinami zobrazenými ve spotu. z tohoto důvodu by spot mohl
podněcovat k nenávisti vůči náboženským, národnostním a dalším menšinám či sociálním skupinám zobrazeným ve
spotu, k jejichž ochraně zákon slouží.
3. z § 59 odst. 4 zák. 63/2003 sb., o volbách do evropského parlamentu a o změně jiných zákonů vyplývá, že Česká
televize pouze vyhrazuje vysílací čas a odpovědnost za obsah takového spotu má politická strana, politické hnutí nebo
koalice. Česká televize tedy nemůže do obsahu spotu zasahovat.
4. nad rámec své samoregulační činnosti ato podotýká, že by se v případě odvysílání výše uvedeného spotu mohlo
hypoteticky jednat o trestní součinnost ve formě nepřekažení trestného činu.
5. z veřejně přístupných zdrojů je známo, že Česká televize doporučila příslušné politické straně, aby uvedený spot
nahradila jiným spotem. takový postup považuje asociace televizních organizace v daném případě za zcela legitimní.
Členové samoregulační komise ato tedy nedoporučili České televizi zařadit předmětný volební spot do vysílání
a souhlasili s náhradou dodaného spotu za jiný spot s nezávadným obsahem, který bude možné odvysílat.
spolupráce se samoregulátorem sPir v roce 2014 spočívala zejména v pokračování partnerství v rámci projektu webového
portálu děti a média, který rada zprovoznila dne 1. června 2012. další oblastí s preventivním a edukativním působením
je přednášková činnost, která probíhala i v roce 2014 v nejrůznějších úrovních a míře zapojení samoregulátorů nebo
samotných provozovatelů. na tomto místě zmiňme například tradiční internet advertising conference (iac) nebo
konference mediální relexe v telči, o které je samostatně pojednáno v kapitole b.
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I. INFORMACE O ÚROVNI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE VZTAHU
K NOVÝM KOMUNIKAČNÍM TECHNOLOGIÍM A O OPATŘENÍCH
PŘIjÍMANÝCH NA PODPORU MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI ZE STRANY
PROVOZOVATELŮ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ,
PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ, POSKYTOVATELŮ
AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
A SAMOREGULAČNÍCH ORGÁNŮ
(§ 6 odst. 1, písm. I) zákona č. 231/2001 Sb.)
Český právní řád mediální gramotnost nedeinuje, avšak k dispozici je její vymezení ve směrnici č. 2010/13/eu
o audiovizuálních mediálních službách (sams): „‚Mediální gramotnost‘ se týká dovedností, znalostí a porozumění, které
spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou
volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie.
Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální
gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě sledovat její pokrok.“
ustanovení § 5 odst. m) zákona o vysílání, radě ukládá podílet se „svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní
politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke zvyšování úrovně mediální gramotnosti“.
Podle § 6 odst. 1 písm. i) téhož zákona je pak rada v rámci každoroční výroční zprávy o své činnosti povinna zveřejňovat
rovněž „informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na
podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání,
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů“. tato uložená povinnost si vyžádala
zařazení této kapitoly do výroční zprávy rady.
dle § 32 odst. 6 zákona o vysílání je provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání povinen na písemnou výzvu
poskytnout radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.
Pokud tak neučiní, je rada v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona o vysílání oprávněna uložit v rámci správního řízení
pokutu ve výši od 5 000 kč do 2 500 000 kč. Přijetí samotných opatření na podporu mediální gramotnosti však zákon
o vysílání neukládá a tedy je ani nijak nespeciikuje. ačkoliv tak zákon přijetí jakýchkoliv opatření na podporu mediální
gramotnosti nevyžaduje, ukládá provozovatelům povinnost o svém počínání v této věci informovat radu, a to i v případě,
že žádná taková opatření neuskutečňují.
dle § 5 odst. x) zákona o vysílání rada též „spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými osobami založenými v souladu
s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje samoregulaci v některé z oblastí upravených tímto zákonem
nebo zvláštním právním předpisem a na této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého
vysílání nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen ‚samoregulační orgány‘), je-li spolupráce
samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při vytváření účinných samoregulačních systémů a při zavádění
opatření na podporu mediální gramotnosti…“. v tomto případě v souvislosti s mediální gramotností zákon předpokládá,
že samoregulační orgány se věnují či mohou věnovat mj. zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti, a rada
je zavázána na písemnou žádost těchto samoregulačních orgánů jim v tom poskytnout součinnost. Podstata činnosti
samoregulačních orgánů spočívá ovšem v něčem jiném než v případném zavádění opatření na podporu mediální
gramotnosti a zmíněné zákonné ustanovení se vztahuje k hypotetické situaci.
i v roce 2014 rada přispívala k mediální gramotnosti v širokém chápání svou aktivní snahou o transparentnost nejen
v souvislosti se zákonem vymezenými povinnostmi, ale i při sdílení zkušeností z oblasti své působnosti s nejširším
okruhem veřejnosti. všechny relevantní dokumenty související s činností rady jsou operativně a dlouhodobě zveřejňovány
způsobem umožňujícím dálkový přístup na její internetové stránce http://www.rrtv.cz. jde o dokumenty od tiskových
zpráv a zápisů ze zasedání rady po tematické tiskové zprávy, o relevantní interní předpisy rady, o informace týkající se
licenčních řízení, o seznamy všech provozovatelů vysílání, převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů, o komplet všech licencí, o zveřejněná právní stanoviska, doporučení
a priority rady, o judikáty, o právní předpisy České republiky a právní dokumenty evropské unie a rady evropy atd.
a samozřejmě o výroční zprávy rady s množstvím příloh. rada se podílí na odborných seminářích a podobných akcích
z oboru, poskytuje součinnost studentům při zpracovávání diplomových či seminárních prací z oboru médií a kontinuálně
vysvětluje problematiku vysílání v telefonickém i písemném kontaktu s veřejností.
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z konkrétních aktivit rady v roce 2014 souvisejících s péčí o mediální gramotnost je třeba zmínit webový portál děti
a média. ten rada otevřela již v roce 2012 na adrese http://www.detiamedia.cz/ a v průběhu roku 2014 byl obsah
průběžně aktualizován a obohacen o řadu nových informací a materiálů. Prostřednictvím webu se témata týkající se
zejména televizního vysílání přenášejí do veřejného prostoru. Web se obrací na rodiče, pedagogy, studenty i širší veřejnost,
přičemž se zaměřuje na problematiku dětí a mladistvých jako skupiny diváků a posluchačů, která je potenciálně nejvíce
ohrožena obsahem vysílání.
za příspěvek rady k mediální gramotnosti v roce 2014 může být považováno i spolupořadatelství konference mediální
relexe 23. a 24. září 2014 v telči ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem. v rámci konferenčního programu
proběhly odborné panelové diskuse na téma ochrana dětí a mladistvých, volejte věštce (problematika tzv. ezoterických
pořadů), média a politika a Politická reklama. Podrobná informace o konferenci mediální relexe je součástí kapitoly
b. rada v roce 2014 též spolupracovala s institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd
univerzity karlovy v Praze na organizaci dvou konferencí nazvaných regulace českých médií a regulace českých médií
ii (uskutečněných ve dnech 5. a 6. června 2014 a 27. a 28. listopadu 2014).
OPaTŘENÍ Na PODPORU MEDIÁLNÍ GRaMOTNOsTI ZE sTRaNY PROVOZOVaTELŮ,
POsKYTOVaTELŮ a saMOREGULaČNÍCh ORGÁNŮ
oslovených provozovatelů a poskytovatelů bylo 333, přičemž někteří z nich provozují různé služby nebo vysílají více
programů. návratnost odpovědí byla přibližně 60 %. více než polovina odpovědí výslovně připustila, že oslovený
v roce 2014 žádná opatření na podporu mediální gramotnosti nepřijal, ale mnoho dalších odpovědí je možné vnímat
obdobně, pouze neměly tak explicitní formu. z určitého pohledu je obdržené odpovědi možné považovat za anketu mezi
provozovateli či poskytovateli služeb a samoregulačními orgány o tom, co podle jejich představ spadá do obsahu pojmu
opatření na podporu mediální gramotnosti v oblasti audiovizuálních mediálních služeb. i přes serióznost řady odpovědí
je nutné zdůraznit, že takto zjištěné poznatky mohou plnit jen orientační funkci. na druhé straně ovšem celek odpovědí
poskytuje jasné signály o neuspokojivém stavu a vývoji mediální gramotnosti.
oslovení provozovatelé a poskytovatelé spatřovali prvky opatření na podporu mediální gramotnosti logicky zejména
v programovém obsahu svých audiovizuálních mediálních služeb, pokud jsou účastni na jeho generování a nejsou jen
redistributory. Pouze minimum odpovědí však uvedlo, že provozovatelé či poskytovatelé v roce 2014 nabídli pořady či
cykly, které by byly primárně zaměřeny na podporu mediální gramotnosti, ale přibližně čtvrtina poukázala na zařazování
témat souvisejících s mediální gramotností do zpravodajských, publicistických či jiných pořadů (převážně uváděnými
tématy pak bylo nelegální sdílení a bezpečnostní rizika v prostředí internetu, případně informace o novinkách či
alternativních zdrojích příjmu televizního vysílání, což dokládá značně omezený dopad takových příspěvků na úroveň
mediální gramotnosti jako celku). necelá desetina odpovědí pak zmínila nějaký způsob zapojení veřejnosti do obsahové
stránky pořadů. toto zapojení má většinou povahu pouhého interaktivního kontaktu s recipienty (např. telefonické živé
vstupy a soutěže, zasílání názorů, hlasování v anketách či hitparádách apod.). v několika málo případech se však vyskytlo
i zapojení zejména žákovských štábů do samotné kreativní přípravy či tvorby obsahu.
Pouze o něco menší počet provozovatelů či poskytovatelů, než jaký ve své odpovědi zmínil obsahovou stránku pořadů,
uvedl jakožto opatření na podporu mediální gramotnosti jednosměrnou či obousměrnou komunikaci s recipienty či
zákazníky, případně další služby nebo aktivity, které jsou součástí vztahů s veřejností a image nositele služeb. značná suma
odpovědí informovala o provozování webových stránek (a je možné předpokládat, že podíl je reálně ještě vyšší, protože
web bývá považován za samozřejmost, kterou není třeba zvlášť zmiňovat), kontaktních telefonních číslech a e-mailových
adresách. Často byla též zmiňována prezentace na sociálních sítích (zejména na Facebooku ale i jiných), které v tomto
případě slouží nikoliv jako sociální sítě v přímém slova smyslu, ale jako komunikační a marketingové médium využívající
platformu sociální sítě. Popsané komunikační aktivity v naprosté většině případů nelze považovat za opatření mající
primárně za cíl podporu mediální gramotnosti. nutno říci, že jejich vliv na zlepšování mediální gramotnosti není na
rozdíl od výše popsaného zařazování témat s mediální tématikou často ani jakýmsi vedlejším účinkem. je totiž čistě
na uvážení recipientů, zda uvedené komunikační prostředky využijí ke zlepšování své mediální gramotnosti (zejména
prostřednictvím dotazů týkajících se mediální problematiky), přičemž z iniciativy provozovatele či poskytovatele mohou
plnit roli prostředku přispívajícího ke zlepšování mediální gramotnosti prakticky pouze dvěma způsoby, a to buď nepřímo
v podobě technické podpory užívání elektronických zařízení (týká se především provozovatelů převzatého vysílání) či
přímo mediálně výchovnými kampaněmi na internetových stránkách (seznam.cz, a. s., či uPc Česká republika, s. r. o.,
což jsou shodou okolností vedle provozovatelů ze zákona jediné dvě společnosti, které v odpovědi uvedly i spolupráci na
projektech podporujících mediální gramotnost).
v řádu jednotek procent pak odpovědi informovaly o příležitostném zpřístupňování zázemí služby veřejnosti, v několika
případech doplněném workshopy či besedami. někteří provozovatelé zmínili i cílený trénink svých redaktorů ve využívání
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nových médií při kontaktu s veřejností. Podílení se přímo na školní výuce mediální výchovy bylo v případě komerčních
provozovatelů či poskytovatelů zmíněno v pouhém jednom případě.
z odpovědí jednotlivých provozovatelů či poskytovatelů na žádost o informace z oblasti péče o mediální gramotnost se
obsažností tradičně vymykají zejména ty od České televize a Českého rozhlasu.
Česká televize ve své odpovědi uvedla, že ačkoliv nemá stanoveny žádné zákonné povinnosti v oblasti přijímání
opatření na podporu mediální gramotnosti, považuje zvyšování mediální gramotnosti za součást veřejné služby, která
jí byla svěřena zákonem č. 483/1991 sb., o České televizi. valnou část poskytnuté odpovědi tvoří výčet odvysílaných
zpravodajských příspěvků a jednotlivých pořadů s mediálně vzdělávacím potenciálem, jejichž tematická škála je poměrně
široká. z výčtu je zřejmé, že se Česká televize věnuje tématům souvisejícím s mediální problematikou průběžně po celý
rok prostřednictvím různých programových formátů od celých pořadů, přes témata zpracovávaná v rámci cyklických
pořadů, po množství konkrétních příspěvků, ovšem nikoliv v nějakém konkrétně zaměřeném cyklickém pořadu (jistou,
i když značně tematicky omezenou, výjimku tvoří pořad @online mapující internetový rozměr zpravodajských témat).
co se jinak týče podpory mediální gramotnosti v oblasti nových médií, věnoval se web Čt24 v rubrice média publikaci
článků s touto tématikou (vysvětloval nové obory it, upozorňoval na hrozby zneužití osobních údajů, na různá virová
nebezpečí, ale také na působení marketingu a reklamy v kyberprostoru). kromě popsané obsahové podpory mediální
gramotnosti pokračovala Česká televize i v pořádání exkurzí v jednotlivých studiích.
zvláštní zmínku Česká televize v odpovědi věnovala zvyšování mediální gramotnosti dětí, a to především na programu
Čt :d. v souvislosti s pořadem Zprávičky mohou děti nově vyjadřovat prostřednictvím webu či telefonu své názory na
Téma týdne, přičemž nejzajímavější reakce se dostanou do vysílání. děti se tak dle vyjádření České televize učí pracovat
s různými médii, srovnávat jejich dopad a také je využívat. Zprávičky též zapojují dětské diváky jako aktivní tvůrce obsahu,
ať už v roli reportérů, zpovídaných v reportáži nebo hostů ve studiu. dramaturgie Zpráviček dále připravila pro dětské
diváky návod Staň se reportérem poskytující instrukce, jak natočit reportáž dostupnou technikou, přičemž i v roce 2014
pokračovala spolupráce se školními televizemi, v jejímž rámci se dostali dětští reportéři přímo do vysílání Čt :d (ať už
ve vlastních reportážích či prostřednictvím telemostů, v nichž vstupovali přímo do vysílání prostřednictvím rozhovoru
s moderátorem Zpráviček). Pokračovaly též moderátorské dílny se zapojením vítězů do vysílání, exkurze do studia
Zpráviček a širší vzdělávací projekt televize v televizi (konkrétně se jednalo o 2 semináře pro zájemce z řad školních
televizí). mediální problematiky se dotkl i pořad Planeta Yó, a to jednak prostřednictvím postavy senzacechtivého
novináře oty Fota, jednak odvysíláním silvestrovského speciálu na téma manipulace a záměrně zkreslených informací.
v roce 2014 Česká televize zavedla labelling i na jiných programech než Čt :d. v této souvislosti je nutné dodat, že
schopnost rodičů individuálně se rozhodnout, zda dítěti povolí sledování pořadu či nikoliv, případně zda budou pořad
sledovat s dítětem, je úzce navázána právě na rozvoj mediální gramotnosti, konkrétně mediální gramotnosti rodičů.
bylo by tedy nanejvýš žádoucí, aby Česká televize zavádění labellingu doplnila informační kampaní směřující ke zvýšení
mediální gramotnosti na tomto poli.
též Český rozhlas ve své odpovědi uvádí, že se v souladu se svým posláním média veřejné služby i v roce 2014 mediální
gramotnosti intenzivně věnoval jak ve svém vysílání, tak v dalších aktivitách. co se týče obsahové stránky, na rozdíl
od České televize nabídl několik pořadů, jejichž primárním zaměřením byla mediální problematika (na Čro dvojka
vysílaný magazín erko ze zákulisí Českého rozhlasu, jenž prostřednictvím rozhovorů a reportáží popisuje principy, úskalí
a zajímavosti tvorby vysílání; klub rádia junior, jehož pravidelným tématem je bezpečnost na internetu; pořad média
Plus vysílaný Čro Plus, který nabízí úvahy a diskuse nad rolí médií v současné společnosti; rubrika radia Wave děrné
štítky, jež vedle novinek ze světa výpočetní techniky přináší i hlubší analýzu prostředí nových médií; seriál o médiích
odvysílaný v rámci pořadu zapiš si to za uši rádia junior). témata související s médii se pak nepravidelně objevovala i ve
zpravodajství, publicistice a jiných pořadech. Projekt znovu 89 pak na sociálních sítích a na webu nabídl posluchačům
srovnání rozhlasových pořadů a novinových článků z doby před listopadem 1989 se současností, čímž veřejnost dostala
možnost posoudit fungování cenzury či autocenzury a změny způsobu zobrazování reality.
ve své odpovědi Český rozhlas dále uvedl, že nabízel základním a středním školám možnost rozšířit výuku mediální
výchovy o exkurzi ve svém pražském sídle, jejíž součástí byla praktická ukázka tvorby rozhlasového obsahu. exkurze
absolvovalo přibližně 2 500 žáků a studentů. do zákulisí rozhlasové tvorby pak mohla veřejnost nahlédnout i v rámci dne
otevřených dveří (cca. 2 000 účastníků). vybraní vysokoškolští studenti se pak zapojili do výroby pořadů ve speciální tvůrčí
skupině elévů. vzdělávací roli pak podle Čro hraje i hraje web Presspektivy s podtitulem budoucnost žurnalistiky
(www.rozhlas.cz/presspektivy).
jediným samoregulačním orgánem, který zaslal odpověď, je asociace televizních organizací (ato). odpověď zdůrazňuje,
že předmětem činnosti ato je ochrana a realizace společných zájmů členů sdružení spočívající zejména v zajišťování
společného elektronického měření sledovanosti televizního vysílání v České republice. z toho vyplývá, že těžiště
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působení ato v oblasti mediální gramotnosti, spočívá především v aktivitách zacílených na odbornou veřejnost. kromě
peoplemetrového měření sledovanosti je ato zadavatelem i dalších mediálních výzkumů, jejichž tématem je životní
styl a veškerá mediální komunikace dospělé i dětské populace (studie „lss=life style survey a lss děti“). o zajímavé
výsledky daných studií se dle vlastních slov dělí prostřednictvím tiskových zpráv i s laickou veřejností. na internetových
stránkách www.ato.cz, prostřednictvím nichž jsou tiskové zprávy zveřejňovány, lze též získat data o televizní sledovanosti.
významnou aktivitou a konkrétním projevem zvyšování mediální gramotnosti je pak dle ato samoregulační činnost,
při níž se opírá o kodex publicistických a zpravodajských pořadů a kodex pro umísťování výrobků.
z výše popsaného vyplývá, že opatření na podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů vysílání (s výjimkou
provozovatelů ze zákona) i poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je stěží možné považovat za
aspekt, který by mohl mít zásadnější vliv na zvýšení mediální gramotnosti populace České republiky. je ovšem nutné
zdůraznit, že jakákoliv uskutečněná opatření jsou aktivitou nad rámec zákonem daných povinností provozovatelů či
poskytovatelů. mediální a informační výchova je primárně záležitostí státem zaručeného vzdělávacího systému. mediální
vzdělávání má však v České republice značně kolísavou úroveň, chybí mu jednotná plošná koncepce a nesleduje konkrétní
cíle. Postrádána je adekvátní evaluace proběhnuvších projektů. Patrně základním nedostatkem je, že problematika
mediální gramotnosti není jednoznačně vložena do pravomoci konkrétního resortu, který by nesl i inální odpovědnost
za stav mediální gramotnosti populace Čr. v současnosti jsou úkoly, spojené s mediální gramotností, roztříštěné mezi
různé subjekty (ministerstvo školství, ministerstvo kultury, rada pro rozhlasové a televizní vysílání), což samo o sobě
není chybou, jelikož mediální gramotnost má různé sledované aspekty, ale problémem je, že neexistuje žádná kooperace
a společný program. již v roce 2009 shledala závěrečná zpráva studie kritérií k hodnocení úrovně mediální gramotnosti
ve státech eu, vydaná v bruselu Generálním ředitelstvím pro informační společnost a média evropské komise, situaci
v Čr jako neuspokojivou. v tzv. kritériu souvislostí mediální gramotnosti, kam spadá mediální vzdělávání, státní politika
mediální gramotnosti, občanská společnost a mediální průmysl, se Čr umístila na posledním místě z celé evropské unie.
studie prokázala úzký vztah mezi úrovní mediální gramotnosti u jednotlivců a institucionálně uplatňovanou politikou
mediální gramotnosti. je zřejmé, že dostatečná úroveň mediální gramotnosti je závislá na aktivní strategii státu na podpoře
růstu mediální gramotnosti. ta ovšem v České republice chybí.
ÚROVEŇ MEDIÁLNÍ GRaMOTNOsTI VE VZTahU K NOVÝM KOMUNIKaČNÍM
TEChNOLOGIÍM
Podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 sb. je rada v rámci každoroční výroční zprávy o své činnosti povinna
zveřejňovat rovněž „informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím“. tato uložená
povinnost si vyžádala zařazení této kapitoly do výroční zprávy rady.
i když pojem nové komunikační technologie není v zákoně deinován, je zřejmé, že jde o technologie, které jen z malé
části korespondují s působností rady jako orgánu státní správy v oblasti audiovizuálních mediálních služeb, a zejména
nelze radu považovat za orgán státní správy v oblasti internetu, neboť tzv. nelineární audiovizuální mediální služby, které
je možné zahrnout do sféry nových komunikačních technologií, tvoří jen relativně malou a velmi speciickou část služeb
zprostředkovaných internetem.
v gesci rady realizovalo v roce 2011 centrum pro mediální studia cemes při Fakultě sociálních věd univerzity
karlovy v Praze postupně dvojici vzájemně se doplňujících sociologických šetření zaměřených na zjištění úrovně mediální
gramotnosti populace do patnácti let a populace nad patnáct let v Čr. o výsledcích těchto studií jsme informovali ve
výroční zprávě za rok 2011, závěrečné zprávy obou šetření byly její přílohou a jsou dlouhodobě k dispozici na internetové
stránce rady http://www.rrtv.cz/. opakování poznatků z výzkumů ve výroční zprávě nemá smysl. výsledky obou šetření
nemají jen okamžitou platnost a bylo by předčasné je případně opakovat s odstupem menším než několik let.
Úrovně mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím se dotklo i šetření EU Kids Online
inancované programem evropské komise Bezpečnější Internet, jehož primárním cílem bylo prostřednictvím rozhovorů
s dětmi a dospívajícími ve věku 9–16 let z 25 evropských zemí rozšířit informační základnu potřebnou pro zlepšení
internetové bezpečnosti. zpráva týkající se České republiky v roce 2011 konstatovala, že české děti a dopívající jsou
v evropském srovnání z hlediska frekvence nadprůměrnými uživateli internetu (75 % dětí uvedlo, že používají internet
každý den nebo skoro každý den, 72 % pak mělo v roce 2010 proil v sociálních sítích, např. Facebook, myspace, lide.cz
atp.), což v té době znamenalo páté místo v evropě). ukázalo se též, že české děti a dospívající vykazovali podobně jako
jejich vrstevníci ze Švédska, norska a estonska vedle intenzivního i poměrně liberální přístup k internetu, který znamená
vystavení potenciálně vyšším rizikům (např. z hlediska sledování pornograie). Čeští rodiče pak uplatňovali poměrně
málo restriktivních opatření užívání internetu, s čímž může souviset podcenění rizik (zároveň však ve srovnání s jinými
zeměmi o rizicích internetu se svými dětmi nadprůměrně hovořili). co se týče digitální vzdělanosti, byli české děti
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a dospívající v době výzkumu zároveň v rámci evropy nadprůměrně vzdělaní, s čímž souvisí slušná schopnosti rizikům
čelit. v pomyslném žebříčku se umístili na pátém místě za Finskem, slovinskem, holandskem a estonskem.
v roce 2014 pak byly v rámci projektu eu kids online zveřejněny výsledky studie he meaning of online problematic
situations for children, která aktualizuje předešlé výsledky na základě nových dat získaných rozhovory s dětmi a mladistvými
z devíti evropských zemí (mimo jiné i České republiky). Přestože nebyla zveřejněna samostatná data týkající se České
republiky, poskytuje studie cenné údaje týkající se stavu mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním
technologiím. z šetření například vyplynulo, že děti nepřiměřeně důvěřují informacím získaným na internetu (projevuje
se to například využíváním nepravdivých informací v domácích úkolech). zdaleka nejrychleji rostoucím online problémem
je však zneužívání osobních informací, které se překvapivě odehrává nejčastěji mezi vrstevníky. ačkoliv dotazované
děti a mladiství staví zneužití osobních informací na vrchol žebříčku rizik (společně s online šikanou či obtěžováním
a rizikovým kontaktem s neznámými lidmi), nepovažují často za riskantní sdělování hesel k účtům na sociálních sítích
přátelům či kamarádům (symbolizuje to pro ně, jak blízcí si s danými osobami jsou). studie tedy doporučuje informační
kampaň na školách související s tímto tématem. v případě České republiky však zároveň varuje před vzdělávacími
programy, jež vedou spíše než ke zlepšení mediální gramotnosti k mediální panice (uvádí příklad programu, který děti
seznamuje pouze s nejtragičtějšími případy setkání s pedoily). ke stavu české dětské mediální gramotnosti se pak ve
studii váže ještě jedno zjištění, konkrétně skutečnost, že české (a také rumunské) děti vnímají na rozdíl od dětí v západní
evropě nelegální stahování jako naprosto běžnou činnost, která není nijak v rozporu s právními předpisy.
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
v roce 2014 obdržela rada 43 žádostí, ve kterých žadatel výslovně uvedl, že žádá o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 sb. v roce 2014 neobdržela rada žádnou petici.
Úplné znění poskytnutých informací je umístěno na webových stránkách rady na adrese http://www.rrtv.cz/cz/static/
o-rade/otazky-a-odpovedi/index.htm.
sEZNaM ŽÁDOsTÍ, KDY bYLY POŽaDOVaNÉ INFORMaCE ČI MaTERIÁLY ŽaDaTELI
ZasLÁNY a ROVNĚŽ ZVEŘEJNĚNY Na INTERNETOVÝCh sTRÁNKÁCh RaDY
1) žádost (doručena dne 30. ledna 2014 pod č. j. 826/2013) o poskytnutí analýz zpřístupňování pořadů osobám se
zrakovým postižením ostatních provozovatelů vysílání, s nimiž se rada seznámila na svém 23. zasedání v roce 2013.
2) žádost (doručena dne 7. února 2014 pod č. j. 1056/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí vysvětlení
společnosti cet 21 spol. s r. o. k žádosti rady ze dne 25. června 2013 (rubrika televizních novin Potravinový
inspektor).
3) žádost (doručena dne 7. února 2014 pod č. j. 1061/2014) o poskytnutí mediální analýzy pořadu impulsy václava
moravce.
4) žádost (doručena dne 19. února 2014 pod č. j. 1442/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí kopie
správního spisu týkajícího se řízení na základě podnětu – televizní reklama na přípravek decolen společnosti
Walmark, a. s.
5) žádost (doručena dne 12. března 2014 pod č. j. 2026/2014) o poskytnutí výsledků analýzy obchodních sdělení za
prosinec 2013, se kterými se rada seznámila na svém 5. zasedání v roce 2014.
6) žádost (doručena dne 18. března 2014 pod č. j. 2206/2014) o poskytnutí podrobného přehledu o plnění povinnosti
podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 sb. (skryté titulky) všemi povinnými subjekty v roce 2013.
7) žádost (doručena dne 26. března 2014 pod č. j. 2337/2014) o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců rrtv
a o způsobu zajištění funkcionality dohledového systému.
8) žádost (doručena dne 2. dubna 2014 pod č. j. 2565/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí zprávy
o plnění opatření aktualizované státní politiky v elektronických komunikacích digitální Česko v. 2.0 – cesta k digitální
ekonomice, zprávy o naplňování digitální agendy pro evropu v Čr a materiálu o zpřístupňování televizního vysílání
osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2013.
9) žádost (doručena dne 4. dubna 2014 pod č. j. 2681/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí materiálu
o zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2013, který byl zmíněn
v tiskové zprávě z 6. zasedání rady ze dne 18. března 2014.
10) žádost (doručena dne 7. dubna 2014 pod č. j. 2762/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí stížnosti,
kterou radě zaslalo statutární město Ústí nad labem ve spojitosti s možným porušením objektivního a televizního
vysílání, a doplňujících informací k ní.
11) žádost (doručena dne 8. dubna 2014 pod č. j. 2773/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí dopisu
paní věry strnadové, č. j. 2004/2014, který byl radě zaslán a týkal se výjimek z povinnosti titulkování, o kterém
informovala tisková zpráva ze 7. zasedání rady v roce 2014.
12) žádost (doručena dne 9. dubna 2014 pod č. j. 2824/2014) o poskytnutí analýzy pořadu beze stopy ii (18),
odvysílaného dne 13. března 2014 na programu nova a dne 14. března 2014 na programu nova cinema a dále
poskytnutí odpovědi rady na žádost ak erhartová vítek ve věci vydání stanoviska vyjadřujícího právní názor rady
ohledně vysílání rozhlasové reklamy na elektronické cigarety s nimiž se rada seznámila na svém 7. zasedání dne 1.
dubna 2014.
13) žádost (doručena dne 23. dubna 2014 pod č. j. 3205/2014) o poskytnutí vyjádření rady určené volebnímu výboru
PsP Čr k naplňování § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 sb., o němž informuje tisková zpráva z 8. zasedání rady
v roce 2014.
14) žádost (doručena dne 7. května 2014 pod č. j. 3625/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí
podkladového materiálu, na jehož základě rada na svém 7. zasedání konaném dne 1. dubna 2014 vydala upozornění,
které bylo žadateli následně zasláno pod identiikátorem 0380(2014) – Prima /11.3.2014/ hladina hlasitosti
obchodních sdělení.
15) žádost (doručena dne 14. května 2014 pod č. j. 3817/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí
podkladového materiálu, na jehož základě rada na svém 18. zasedání konaném ve dnech 4. a 5. října 2011 vydala
95

upozornění na porušení zákona – Ftv Prima nezpřístupněním alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se
zrakovým postižením.
16) žádost (doručena dne 21. května 2014 pod č. j. 4269/2014) o poskytnutí informace, respektive o sdělení, které osoby
se podílely na zpracování podkladů pro radu ve věci identiikátoru 0438(2014) – Ftv Prima; Prima / volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr / 18. 9. 2013 – 25. 10. 2013 – zda tyto osoby mají nějaký vztah k toP 09
či k jiřímu Pařízkovi a o zaslání veškerých písemných podkladů, ze kterých rada při rozhodování o zaslání žádosti
o podání vysvětlení vycházela.
17) žádost (doručena dne 27. května 2014 pod č. j. 4400/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí
shromážděných podkladů, na které odkazuje upozornění na porušení zákona č. j. drd/1294/2014 (Ftv Prima,
hladina hlasitosti reklamního bloku).
18) žádost (doručena dne 27. května 2014 pod č. j. 4402/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí
shromážděných podkladů, na které odkazuje upozornění na porušení zákona č. j. drd/3869/2014 (analýza
hlasitosti obchodních sdělení).
19) žádost (doručena dne 17. června 2014 pod č. j. 5190/2014) o poskytnutí informace, respektive souhrnné zprávy
o naplňování zákonných povinností plynoucích z ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 sb. (hlasitost
obchodních sdělení), s níž se rada seznámila na svém 11. zasedání konaném dne 27. května 2014.
20) žádost (doručena dne 22. července 2014 pod č. j. 6219/2014) o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců rady,
o počtu a celkové ploše kancelářských budov užívaných radou, o výši celkových nákladů na ostrahu a úklid, které
irmy zajišťovaly ostrahu a úklid, jak byly vybrány (předložit kopie rozhodnutí o vítězi výběrových řízení, popř. kopie
smluv), to vše za roky 2011, 2012 a 2013.
21) žádost (doručena dne 4. srpna 2014 pod č. j. 6764/2014) o poskytnutí informací z oblasti řízení informatiky pro
účely výzkumu státní správy.
22) žádost (doručena dne 6. srpna 2014 pod č. j. 6860/2014) o poskytnutí informace, respektive materiálu/rozboru
rady k pojmu „celoplošné vysílání“ v kontextu povinností zakotvených § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 sb., s nímž
se rada seznámila na svém 14. zasedání v roce 2014.
23) žádost (doručena dne 1. září 2014 pod č. j. 7423/2014) o poskytnutí informací, respektive o poskytnutí seznamu
provozovatelů převzatého vysílání v kabelových systémech za roky 2012, 2013 a 2014.
24) žádost (doručena dne 9. září 2014 pod č. j. 7704/2014) o poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět
na reportáž týkající se hospodaření města třeboně, odvysílané v rámci pořadu třeboňský týdeník dne 20. června
2014 v třeboňské lázeňské televizi.
25) žádost (doručena dne 2. října 2014 pod č. j. 8436/2014) o poskytnutí informace, respektive výsledku a zdůvodnění
šetření ohledně podnětu žadatele ve věci společnosti Ws international a. s. (používání nekalých praktik při nabídce
zboží).
26) žádost (doručena dne 17. října 2014 pod č. j. 8890/2014) o poskytnutí informace, respektive kopie odborných
stanovisek, které si rada vyžádala za účelem posouzení relevance přípravku nadrain a nadrain forte a soupis
repríz vysílání obchodního sdělení na výše uvedený přípravek.
27) žádost (doručena dne 22. října 2014 pod č. j. 8988/2014) o poskytnutí informace, respektive o konkrétně vyjmenované
výsledky rešerše či monitoringu a analýzy, s nimiž se rada seznámila na svém 17. a 18. zasedání v roce 2014.
28) žádost (doručena dne 29. října 2014 pod č. j. 9145/2014) o poskytnutí informace, respektive o zaslání zprávy ze
semináře evropské komise k transparentnosti vlastnických vztahů v médiích, se kterou se rada seznámila na svém
19. zasedání.
29) žádost (doručena dne 3. listopadu 2014 pod č. j. 9230/2014) o poskytnutí informace, respektive analýzy vysílání
programu rádio impuls ze dne 19. září 2014, která byla podkladem pro vypracování upozornění na porušení zákona.
30) žádost (doručena dne 11. listopadu 2014 pod č. j. 9727/2014) o poskytnutí analýzy obchodních sdělení za měsíc
červenec 2014, s níž se rada seznámila na svém 17. zasedání v roce 2014.
31) žádost (doručena dne 20. listopadu 2014 pod č. j. 10007/2014) o poskytnutí informace, respektive o konkrétně
vyjmenované dokumenty, s nimiž se rada seznámila na svém 19. a 20. zasedání v roce 2014.
32) žádost (doručena dne 26. listopadu 2014 pod č. j. 10163/2014) o poskytnutí informace, respektive o konkrétně
vyjmenované dokumenty, s nimiž se rada seznámila na svém 21. zasedání v roce 2014.
33) žádost (doručena dne 27. listopadu 2014 pod č. j. 10227/2014) o poskytnutí informace zda rada již někdy uložila
pokutu za správní delikt pro porušení povinnosti dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 sb.,
případně v kolika a v jakých případech.
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34) žádost (doručena dne 8. prosince 2014 pod č. j. 10849/2014) o poskytnutí informace o aplikaci zákona č. 159/2006
sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
35) žádost (doručena dne 18. prosince 2014 pod č. j. 11667/2014) o zaslání informace, respektive materiálu aoot/194/07, ve věci analýzy pořadu Poslední sezóna (epizod 3/10 a 4/10) odvysílaného Českou televizí v roce 2006.
sEZNaM OsTaTNÍCh ŽÁDOsTÍ, ODPOVĚDI JsOU ROVNĚŽ ZVEŘEJNĚNY Na
INTERNETOVÝCh sTRÁNKÁCh RaDY
1) žádost (doručena dne 5. září 2014 pod č. j. 7581/2014) o poskytnutí informace, zda může více provozovatelů vysílání
provozovat vysílání svých programů pod stejným označením (názvem) programu.
žádost byla odmítnuta a žadateli bylo v odpovědi sděleno, že na jeho žádost se nevztahuje ustanovení zákona č.
106/1999 sb., neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.
2) žádost (doručena dne 22. září 2014 pod č. j. 8143/2014) o poskytnutí informace, respektive vysvětlení provozovatele
vysílání Česká televize, ve věci příspěvku vzpomínka na sovětské vojáky, odvysílaného dne 9. května 2014 v čase od
19:00 hodin na programu Čt1 v pořadu události.
Problematickým bodem žádosti bylo nedostatečné identiikování žadatele, byl radou vyzván, aby ve lhůtě do 30 dnů
doložil tyto údaje. Požadované údaje nebyly ve stanovené lhůtě předloženy, byla proto podle § 14, odst. 5, písm. a) zák.
č. 106/1999 sb. žádost o informaci odložena.
3) žádost (doručena dne 22. září 2014 pod č. j. 8144/2014) o poskytnutí informace, respektive vysvětlení provozovatele
vysílání Česká televize, ve věci bloku věnovaného událostem na ukrajině, který byl odvysílán dne 21. července 2014
v čase od 19:00 hodin na programu Čt1 a Čt24 v pořadu události.
Problematickým bodem žádosti bylo nedostatečné identiikování žadatele, byl radou vyzván, aby ve lhůtě do 30 dnů
doložil tyto údaje. Požadované údaje nebyly ve stanovené lhůtě předloženy, byla proto podle § 14, odst. 5, písm. a) zák.
č. 106/1999 sb. žádost o informaci odložena.
4) žádost (doručena dne 24. listopadu 2014 pod č. j. 10111/2014) o poskytnutí analýzy předvolebního vysílání na
programu rádio impuls z období 23. dubna – 23. května 2014.
žadateli bylo v odpovědi sděleno, že požadované informace byly již zveřejněny a podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999
sb. mu byly sděleny údaje umožňující vyhledání a získání veřejných informací.
5) žádost (doručena dne 27. listopadu 2014 pod č. j. 10220/2014) o poskytnutí informace ohledně reklamy na časopis
č. 39/2013, jejímž zadavatelem byla pravděpodobně společnost bauer media, v. o. s., a která byla vysílána
pravděpodobně v období od 30. do 29. září 2013.
žádost byla odmítnuta a žadateli bylo v odpovědi sděleno, že na jeho žádost se nevztahuje ustanovení zákona č.
106/1999 sb., neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.
6) žádost (doručena dne 3. prosince 2014 pod č. j. 10587/2014) o poskytnutí informace, respektive poskytnutí seznamu
adres provozovatelů televizního vysílání.
žadateli bylo v odpovědi sděleno, že požadované informace byly již zveřejněny a podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999
sb. mu byly sděleny údaje umožňující vyhledání a získání veřejných informací.
7) žádost (doručena dne 11. prosince 2014 pod č. j. 11010/2014) o poskytnutí informace, a to konkrétně o sdělení, jak
rada hodnotí poskytování služby tv4you.
žadateli bylo v odpovědi sděleno, že na jeho žádost se nevztahuje ustanovení zákona č. 106/1999 sb., neboť povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory a budoucí rozhodnutí.
8) žádost (doručena dne 12. prosince 2014 pod č. j. 11104/2014) o poskytnutí informace, respektive podrobného seznamu
audiovizuálních děl odvysílaných za tři roky zpětně a v případě roku 2014 za první tři čtvrtletí, a to na programech
Čt1, Čt2, nova, nova cinema, Prima, Prima cool, tv barrandov, Čtsport a Čt24, včetně podrobností: minutáže
díla, země původu, data vzniku, mediálně zastoupenou režií, scénáře, námětu, název v originále, překlad, doslov, vše.

97

AKTUÁLNÍ SEZNAM PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮ
PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ
Název
„m + m spol. s r. o.“
„n_sys s. r. o.“
3c spol. s r. o.
4 m rožnov spol. s r. o.
4s Production, a. s.
aidem a. s.

airWeb, spol. s r. o.
akjo. media s. r. o.
aleš kadlec
amc networks central europe
s. r. o.
antény dakr s. r. o.
aQua, a. s.
atv cz, s. r. o.
av- Park s. r. o.
az media a. s.
az rádio, s. r. o.
b.h.centrum a. s.
barrandov televizní studio a. s.
bbc radiocom (Praha) s. r. o.
bohumil chlad - t.v.sat
bonerix s. r. o.
building cabling s. r. o.
bydžov s. r. o.
cabel media s. r. o.
cabtel mont zlín, s. r. o.
catr spol. s r. o.
centronet, a. s.
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Typ vysílání
licence – rv – vysílače
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
* licence – tv – vysílače
* licence – tv – zvláštní přenosové
systémy
licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
licence – tv – kabel
* licence – tv – družice
licence – tv – družice
licence – tv – zvláštní přenosové systémy
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel – družice
licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
registrace – kabel
licence – tv – vysílače – celoplošné
licence – rv – vysílače
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – vysílače
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel

Stav
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
zaniklá – na vlastní žádost
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
udělená
registrován
udělená
udělená
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
registrován
registrován
registrován

žádost byla odmítnuta a žadateli byloTyp
v odpovědi
ustanovení zákona č.
Název
vysílání sděleno, že na jeho žádost se nevztahuje
Stav
106/1999 sb., neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
cet
21 spol.
s r. o.
* licence – tv – družice
zaniklá – na vlastní žádost
nových
informací.
* licence – tv – zvláštní přenosové
zaniklá – na vlastní žádost
systémy
licence – tv – družice
udělená
licence – tv – kabel – družice
udělená
licence – tv – vysílače
udělená
licence – tv – vysílače – celoplošné
udělená
licence – tv – zvláštní přenosové systémy udělená
cine – servis s. r. o.
registrace – družice
registrován
citytv, s. r. o.
licence – tv – kabel
udělená
coma s. r. o.
registrace – kabel
registrován
comtes cz spol. s r. o.
registrace – kabel
registrován
cooptv, telekomunikační družstvo
licence – tv – kabel
udělená
coProsys a. s.
registrace – kabel
registrován
corsat s. r. o.
registrace – kabel
registrován
czech digital Group, a. s.
registrace – vysílače
registrován
czech inFoline s. r. o.
licence – tv – kabel
udělená
registrace – kabel
registrován
Česká kabelovka s. r. o.
registrace – kabel
registrován
Česká národní televizní společnost,
registrace – kabel
registrován
spol. s r. o.
Česká rozhlasová s. r. o.
* licence – rv – vysílače
zaniklá – na vlastní žádost
Česká televize
televizní vysílání na základě zákona č.
483/1991 sb. o České televizi
České radiokomunikace a. s.
registrace – vysílače
registrován
Československá ilmová společnost,
licence – tv – družice
udělená
s. r. o.
licence – tv – kabel – družice
udělená
ČeskÝ rozhlas
rozhlasové vysílaní na základě zákona č.
484/1991 sb. o Českém rozhlasu
diGi czech republic, s. r. o.
registrace – družice
registrován
digital broadcasting s. r. o.
licence – tv – vysílače
udělená
registrace – vysílače
registrován
doneal, s. r. o.
licence – tv – družice
udělená
dragon internet a. s.
registrace – kabel
registrován
dWP s. r. o.
registrace – kabel
registrován
edera Group a. s.
registrace – kabel
registrován
eleanes s. r. o.
licence – rv – vysílače
udělená
elsat, spol. s r. o.
licence – tv – kabel
udělená
registrace – kabel
registrován
eltris, s. r. o.
registrace – kabel
registrován
enecos, s. r. o.
licence – tv – kabel
udělená
registrace – kabel
registrován
evroPa 2, spol. s r. o.
licence – rv – vysílače
udělená
Fajn rock media, s. r. o.
licence – tv – kabel
udělená
Fashion tv, a. s.
licence – tv – kabel – družice
udělená
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Název
Fibera s. r. o.
Film euroPe, s. r. o.
FixPro
Fm records, s. r. o.
Franel music, v. o. s.
František krpenský
FrantiŠek vostál s. r. o.
Frekvence 1, a. s.
Ftv Prima, spol. s r. o.

Gama media s. r. o.
Gital, s. r. o.
GraPe sc, a. s.
hamco, s. r. o.
hbo europe s. r. o.

hbo netherlands channels s. r. o.
hc kabel, s. r. o.
hellaX spol. s r. o.
hlucin.net, s. r. o.
hudební televize, s. r. o.
idst, s. r. o.
imPerium tv, s. r. o.
internet2 s. r. o.
internethome, s. r. o.
interneXt 2000, s. r. o.
inzertmax s. r. o., „v likvidaci“
itself s. r. o.
itv solutions services s. r. o.
ivo brabec
ivo Fridrich
j.d.Production, s. r. o.
jan Popelka
jan voldřich
jaroslav heindl
jaroslav kuncl
jaroslav voborný
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Typ vysílání
licence – tv – kabel
licence – tv – družice
licence – tv – kabel – družice
registrace – kabel
licence – rv – vysílače – digitální
* licence – tv – kabel
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače – celoplošné
licence – tv – družice
licence – tv – vysílače – celoplošné
registrace – družice
licence – rv – vysílače
registrace – družice
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
* licence – tv – kabel – družice
licence – tv – družice
licence – tv – kabel – družice
licence – tv – zvláštní přenosové systémy
licence – tv – zvláštní přenosové systémy
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
registrace – kabel
licence – tv – družice
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – družice
registrace – vysílače
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel

Stav
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
zaniklá – doba platnosti
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
registrován
udělená
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
registrován
registrován
registrován
registrován
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
registrován
udělená
registrován
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená

Název
jhcomp s. r. o.
jihočeská telekomunikační s. r. o.
jindřichohradecká televizní s. r. o.
jiří Florián - elektro
jiří melichar
jiří ouda
jiří středa
jiří Šulc
joe media s. r. o.
jon.cz s. r. o.
josef vosecký
jtv a. s.
juke boX, spol. s r .o.
kabel ostrov, s. r. o.
kabelová televize cz s. r. o.
kabelová televize jeseník, spol. s r. o.
kabelová televize kadaň, a. s.
kabelová televize klášterec nad ohří
spol. s r. o.
kabelová televize kopřivnice, s. r. o.
kabelová televize lelekovice s. r. o.
kabelová televize mariánské lázně
s. r. o.
kabelová televize trutnov, s. r. o.
kabelsat s. r. o.
karel soukup
katro servis, spol. s r. o.
klFree netWorks, s. r. o.
konektel, a. s.
ktvlan s. r. o.
kulturní a společenské středisko
chodov, s. r. o.
květoslava vitvarová
lin a.s

Typ vysílání
registrace – kabel
licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
* licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
registrace – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače – digitální
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel

Stav
registrován
udělená
udělená
udělená
zaniklá – doba platnosti
registrován
registrován
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
registrován
registrován
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
zaniklá – doba platnosti
registrován
registrován
registrován

licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel

udělená
registrován
udělená
registrován
registrován

registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel

registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
registrován
registrován
registrován
udělená

* licence – tv – kabel
licence – rv – vysílače

zaniklá – doba platnosti
udělená
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Název
local tv Plus, spol. s r. o.

londa spol. s r. o.
luckynet s. r. o.
lyGre, spol. s r. o.
m - servis zlín s. r. o.
magnalink, a. s.
makro, spol. s r. o.
mame moravské budějovice, s. r. o.
marek spáčil
maX loyd, s. r. o.
media bohemia a. s.
meridi s. r. o.
město adamov
město kralupy nad vltavou
město luže
město město albrechtice
město Přibyslav
město Štětí
mĚstské technické
centrum kuŘim, spol. s r. o.
meteoPress, spol. s r. o.
metropolitní s. r. o.
mF tv s. r. o.
mikroregion Pernštejn
miloslav akrman
mimoňská komunální a. s.
miroslav maštalíř – md elektronik
miroslav smejkal
m-media spol. s r. o., v likvidaci
mtv netWorks s. r. o.
multi vision, s. r. o.
nataša Pštrossová videostudio Fonka
nej tv a. s.
noel, s. r. o.
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Typ vysílání
* licence – tv – vysílače
licence – tv – vysílače
registrace – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače – celoplošné
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – tv – vysílače
licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
licence – rv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel – družice
registrace – kabel
* licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – družice
licence – tv – družice
registrace – kabel
* licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel

Stav
zaniklá – doba platnosti
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
registrován
registrován
registrován
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
registrován
zaniklá – doba platnosti
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován

Název
nonstoP s. r. o.
ntv cable s. r. o.

o2 czech republic a. s.
obec bystřice
obec kamýk nad vltavou
obec letonice
obec Šlapanov
obec vrhaveč
oct network s. r. o.
open net – projekty a stavby s. r. o.
v likvidaci
orbisnet, s. r. o.
otrokovická beseda, s. r. o.
Pavel kalista
Petr horák
Petr uher
PilsFree servis, s. r. o.
Pk 62, a. s.
Planet a, a. s.
Poda a. s.
PohraniČí, stavební bytové
družstvo, mikulov
Polar televize ostrava, s. r. o.
Prague digital tv s. r. o.
Praha tv s. r. o.
Progress digital s. r. o.
První rozhlasová s. r. o.
Ps kŘídla, s. r. o.
Quadriga emea limited – czech
republic – organizační složka
radim Pytela
radio bonton a. s.
radio contact liberec spol. s r. o.
radio Černá hora ii. s. r. o.
rádio dobrý den, spol. s r. o.
rádio duha, spol. s r. o.

Typ vysílání
licence – rv – vysílače
* licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – kabel – družice
registrace – kabel

Stav
udělená
zaniklá – doba platnosti
udělená
registrován
zaniklá – na vlastní žádost
registrován
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
zaniklá – doba platnosti
registrován

registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – zvláštní přenosové systémy
licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel – družice
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel

registrován
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
registrován
registrován

licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
registrace – vysílače
licence – tv – vysílače
registrace – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – tv – kabel

udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
udělená

registrace – kabel
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
* licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače

registrován
udělená
udělená
udělená
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
udělená
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Název
radio France internationale –
pobočka Praha, organizační složka

Typ vysílání
licence – rv – vysílače

Stav
udělená

radio ibur s. r. o.
rádio Pálava s. r. o.
radio ProGlas s. r. o.

licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – družice
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače – digitální
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
registrace – družice
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
* licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
licence – tv – družice
licence – tv – vysílače – celoplošné
registrace – kabel
licence – rv – družice
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače
registrace – vysílače
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – družice
licence – tv – kabel

udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
udělená
udělená
zaniklá – doba platnosti
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
registrován
udělená
udělená
registrován
udělená
udělená

licence – rv – vysílače – digitální
registrace – kabel
registrace – kabel

udělená
registrován
registrován

* licence – rv – družice – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel – družice
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel

zaniklá – doba platnosti
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
registrován

radio relaX s. r. o.
rádio samson spol. s r. o.
rádio student, s. r. o.
rádio tep a. s.
radio united
broadcastinG s. r. o.
radio West Plzeň, s. r. o.
radio zlín, spol. s r. o.
radioPraha s. r. o.
radiospol s. r. o.
regionální televize cz s. r. o.
rete internet, s. r. o.
rFe/rl, inc., organizační složka
rio media a. s.
rkr s. r. o.
route radio s. r. o.
rti cz s. r. o.
rts dakr s. r. o.
rtv cheb, k. s.
s t a r – nova, spol. s r. o.
saavedramedia spol. s r. o.
sak studénka, příspěvková
organizace
samson media spol. s r. o.
sarria spol. s r. o.
sat – an cablenet & multimedia
s. r. o.
sat Plus, s. r. o.

sater – tv s. r. o.
satt a. s.
satturn holeŠov spol. s r. o.
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Název
seejay radio s. r. o.
select system, s. r. o.
slamont ŠtĚtí, spol. s r. o.
sledovanitv.cz s. r. o.
smart comp. a. s.
smart Fun s. r. o.
speednet, s. r. o.
sPort 5 a. s.
sram, s. r. o.
stanice o, a. s.

star - mont Pardubice, s. r. o.
starnet, s. r. o.
stars.tv s. r. o.
stavební bytové družstvo „život“
mariánské lázně
stavební bytové družstvo jablonné
nad orlicí
stavební bytové družstvo krušnohor
stavební bytové družstvo občanů
v ledči nad sázavou
stavební bytové družstvo rožnov
stavební bytové družstvo těšíňan
strakonická televize, s. r. o.
studio r e v i s. r. o.
stylový nákup s. r. o.
sychrovnet s. r. o.
ŠláGr tv, spol. s r. o.
tango bohemia, s. r. o.
tc servis, s. r. o.
teleko, s. r. o.
telePace s. r. o.
televize hbin, družstvo
televize Přerov s. r. o.
telly ce s. r. o.
tesas medic, spol. s r. o.

Typ vysílání
licence – rv – vysílače – digitální
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – zvláštní přenosové systémy
registrace – kabel
registrace – zvláštní přenosové systémy
registrace – zvláštní přenosové systémy
registrace – kabel
licence – tv – družice
licence – tv – vysílače
* licence – tv – kabel
licence – tv – družice
licence – tv – vysílače
licence – tv – vysílače – celoplošné
licence – tv – zvláštní přenosové systémy
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – družice
registrace – kabel

Stav
udělená
registrován
registrován
registrován
udělená
registrován
registrován
registrován
registrován
udělená
udělená
zaniklá – doba platnosti
udělená
udělená
udělená
udělená
udělená
registrován
registrován
zaniklá – na vlastní žádost
registrován

registrace – kabel

registrován

registrace – kabel
registrace – kabel

registrován
registrován

registrace – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
licence – tv – vysílače
licence – tv – vysílače – celoplošné
registrace – kabel
licence – tv – družice
licence – tv – vysílače
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – vysílače
licence – tv – družice
licence – tv – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel

registrován
registrován
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
registrován
registrován
udělená
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
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Název
teta s. r. o.
the Walt disney comPany
limited, organizační složka
tiptv broadcast s. r. o.
tkr jašek, s. r. o.
tkW, s. r. o.
t-mobile czech republic a. s.
topfun media a. s.
tP Pohoda s. r. o.
tradicom cz, s. r. o.
t-systems czech republic a. s.
tv beskyd s. r. o.
tv cable s. r. o.
tv cz s. r. o.
tv Fashion s. r. o.
tv morava, s. r. o.

tv osoblaha s. r. o.
tv Produkce dakr, s. r. o.
tv-maj s. r. o.
tvnet s. r. o.
ultravoX s. r. o.
uPc Česká republika, s. r. o.
v plus P s. r. o.
vlastimil němec
vysoká škola ekonomická v Praze
vyškovská tv, s. r. o.
Wendyho počítací stroje, spol. s r. o.
Wms s. r. o.
zak tv s. r. o.
západočeská kabelová televize s. r. o.
zdeněk blecha
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Typ vysílání
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – družice

Stav
udělená
registrován
udělená

licence – tv – vysílače – celoplošné
licence – tv – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
registrace – zvláštní přenosové systémy
registrace – zvláštní přenosové systémy
licence – tv – vysílače – celoplošné
registrace – kabel
* registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – družice
licence – tv – vysílače – celoplošné
licence – tv – kabel – družice
* licence – tv – kabel
* licence – tv – vysílače
licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – tv – vysílače
registrace – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
* licence – tv – kabel
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
registrace – kabel
licence – rv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel
licence – tv – vysílače
licence – tv – kabel
registrace – kabel
registrace – kabel

udělená
udělená
registrován
zaniklá – doba platnosti
registrován
registrován
registrován
registrován
udělená
registrován
zaniklá – zánik Po
udělená
registrován
udělená
udělená
udělená
zaniklá – na vlastní žádost
zaniklá – na vlastní žádost
udělená
udělená
registrován
udělená
registrován
udělená
registrován
zaniklá – doba platnosti
registrován
udělená
registrován
udělená
udělená
registrován
registrován
udělená
registrován
registrován
udělená
udělená
registrován
registrován

Název
zziP s. r. o.

Typ vysílání
* licence – tv – kabel
licence – tv – kabel

Stav
zaniklá – doba platnosti
udělená

* oprávnění provozovatele k provozování vysílání v roce 2014 zaniklo.

Vysvětlivky:
zkratka
licence – rv – družice
licence – tv – družice
licence – rv – kabel – družice
licence – tv – kabel – družice
licence – tv – kabel
licence – rv – vysílače
licence – rv – vysílače – celoplošné
licence – rv – vysílače – digitální
licence – tv – vysílače
licence – tv – vysílače – celoplošné
licence – tv – zvláštní přenosové
systémy
registrace – družice
registrace – kabel
registrace – vysílače
registrace – zvláštní přenosové
systémy

typ vysílání
licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic
licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů a družice
licence k provozování televizní vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů a družic
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů
licence k provozování rozhlasového regionálního/místního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů
licence k provozování rozhlasového celoplošného vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů
licence k provozování rozhlasového celoplošného digitálního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů
licence k provozování televizního regionálního/místního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů
licence k provozování televizního celoplošného vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů
licence k provozování televizního šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů
registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice
registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
registrace převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů
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AKTUÁLNÍ SEZNAM POSKYTOVATELŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH
SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ

Poskytovatel
aleš kadlec
barrandov televizní studio a. s.
burda media 2000 s. r. o.
burda Praha s. r. o.
bydžov s. r. o.
cet 21, spol. s r. o.
církev slovo života, sbor brno
czech idea s. r. o.
czech neWs center a. s.
Česká televize
České dráhy a. s.
Československá ilmová společnost
s. r. o.
doc-air o. s.
economia, a. s.
eQuinet s. r. o.
eva stejskalová
Falcon media broadcast s. r. o.
Fibera s. r. o.
Fk mladá boleslav
Fotbalová asociace České republiky
František stýblo
Ftv Prima spol. s r. o.
Gama media s. r. o.
Genus tv a. s.
hbo europe s. r. o.
hbo netherlands channels
s. r. o.
hc lev, a. s.
hc slavia Praha a. s.
hc sparta Praha a. s.
hollywood c.e., s. r. o.
chello central europe s. r. o.
j.d.Production
jan Popelka
jaromír kučera
jaroslav heindl
jaroslav malatinec
jiří středa
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Poskytovatel
kabel ostrov, s. r. o.
kabelová televize kopřivnice
s. r. o.
kantáta s. r. o.
klikboX cz s. r. o.
kulturní a společenské středisko
chodov, s. r. o.
kulturní magazín zoom, o. s.
libor tohola
local tv Plus, spol. s r. o.
maFra a. s.
martin dušek
martin král
martin mithofer
martin Šváb
martin zavadil
město boskovice
město kralupy nad vltavou
město Štětí
městská část Praha 5
metropolitní s. r. o.
* mF tv s. r. o.
michal Šebek
milan brunclík
miroslav smejkal
miroslav všetečka
mtv netWorks s. r. o.
oik tv s. r. o.
oldřich bíla
oldřich jurečka
ondřej veselý
otrokovická beseda, s. r. o.
Pavel kalista
Petr troníček
Petr uher
Pk 62, a. s.
Polar televize ostrava s. r. o.
Praha tv s. r. o.
Prosperita, o.p.s.

Poskytovatel
První boleslavská s. r. o.
r media, spol. s r. o.
romea, o. p. s.
sat Plus s. r. o.
satt a. s.
seznam.cz a. s.
sk siGma olomouc a. s.
slezský fotbalový club opava a. s.
smart comp. a. s.
sni s. r. o.
spolek pro občanskou
informovanost
sPort 5 a. s.
stanice o, a. s.
statutární město hradec králové
statutární město most
stockholmdream Production
s. r. o.
strakonická televize, s. r. o.
studio r e v i s. r. o.
telefónica o2 czech republic a. s.
televize hbin, družstvo
televize Přerov s. r. o.
t-mobile czech republic a. s.
tocculio s. r. o.
topfun media a. s.
tP Pohoda s. r. o.
tv beskyd s. r. o.
tv morava, s. r. o.
tv Produkce dakr s. r. o.
tv Proxima s. r. o.
tvcom s. r. o.
viktor tomčík
zak tv s. r. o.
západočeská kabelová televize
s. r. o.
zdeněk zukal
zziP s. r. o.

ROZŠÍŘENÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ MAJÍ BEZPROSTŘEDNÍ VZTAH K OBLASTI
ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH
SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
Smlouva o Evropské unii ve znění smlouvy z Nice (výňatek). Protokol o systému veřejnoprávního
vysílání v členských státech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o výživových a
zdravotních tvrzeních při označování potravin
Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003, o boji proti
pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii
Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989, o koordinaci určitých ustanovení stanovených
zákony, předpisy nebo administrativním opatřením v členských státech, pokud jde o provozování
televizního vysílání ve znění směrnice 97/36/ES a směrnice 2007/65/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002, o přístupu k sítím
elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová
směrnice)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002, o oprávnění pro sítě a
služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002, o společném
předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice)
Směrnice Komise 2007/77/ES ze dne 16. září 2002, o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice o hospodářské soutěži)
Směrnice Parlamentu a Rady EU 2002/22/ES ze dne 7. března 2003, o univerzální službě a právech
uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003, o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství
souvisejícího s tabákovými výrobky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského
parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006, o klamavé a
srovnávací reklamě
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010, o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních
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služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), ve znění Opravy směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o
audiovizuálních mediálních službách)
Doporučení Rady Evropské unie ze dne 24. září 1998, o rozvoji konkurenceschopnosti evropského
průmyslu audiovizuálních a informačních služeb podporou vnitrostátních rámců zaměřených na
dosažení srovnatelné a účinné úrovně ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
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Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a
služeb informační společnosti
Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie (zákon o audiovizi)
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního
vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Vyhláška č. 233/2001 Sb., kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
Vyhláška č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
Vyhláška č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
Vyhláška č. 122/2013 Sb., o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a
označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam,
teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

3

Soubor technických p a r a m e t r ů spojený s udělením licence
Česká Lípa m ě s t o 9 9 , 1 MHz / 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. / PIGY RÁDIO
Datum udělení licence
2. 4. 2014

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁN I

Skřetova f^i)/6,120 oo Praha 2
Tel.: 1420 27:1 813 830 / Fax; + tpo 27^ 810 8S5
4

www.rrtv.cz

Gama media
Bělehradská
43401 Most

s.r.o.

360/6

RADIO BONTON

a.s.

Wenzigova 1872/4
12000 Praha

S p . z n . / l d e n t : 2013/675/zab
Č.j.: zab/601/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 3 - 2 0 1 4 / poř.č.: 6

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

Český r o z h l a s / C R o 2
Dvojka

Nezpravodajská
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

Poměr hudby a mluveného
nejruznější věkové
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

Přebírá pořady
Rozhlasové hry, četba,
regionálních studií
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 / S E V E R regionální stanice pro
Severní Čechy
Kulturní stanice (syntéza Nejruznější věkové
skupiny se zájmem o
všech druhu kultury a
kulturu
umění)

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

Frekvence 1, a. s.l
FREKVENCE 1

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

p. 2 5 ^ 9 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

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

Služba regionům v rámci
Informační diskusní kluby,
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"

Lokální informace tvoří
podíl mluveného slova neklesne
minimálně 5 % objemu
pod 10-14,5 % vysílacího času
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

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

Zpravodajství, informační servis,
Hudba od 70. let do
současnosti, důraz na českou a doprava a počasí, publicistické
rubriky, víkendové vysílání pro
slovenskou tvorbu
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
20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
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
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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
601-19

částečně:

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

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

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 %

Aktuální informace z
Mluvený projev tvoří v denním
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
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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

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

zpravodajství,

nejrůznějších koutů

informace, zábava,

země

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

umění)

kulturu

Klasická i jazzová hudba, Programové schéma

Romů - pořad se zabývá

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
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Romano Drom aneb Cesty

je ve všední dny

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,

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)

Informační diskusní

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
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Služba regionům

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

MEDIA BOHEMIA a. s . /
Hitrádio FM Crystal

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

MEDIA BOHEMIA a.s. /

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

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

Lokální informace
podíl mluveného slova
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 le t

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 %

Aktuální informace z
Mluvený projev tvoří
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

na č e s k o u p r o d u k c i

20.00 - 2 x v hodině +

s radnicemi

servisní i n f o r m a c e ,

velkých měst

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
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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
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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
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30-49 let s přesahy na
Nezávislá hudební
obě strany
zpravodajsko-informativní
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:

10 km
i
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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.
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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:
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.

583-5

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.

-
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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

Převaha zpravodajství a publicistiky

Informační servis o událostech

Místní info

Menšiny

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

Speciální pořady věnované

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

Informace, zábava, vysílání pro

nejrůznějších koutů

děti, poradenství, dokument

země

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)

Nejrůznější věkové

Klasická i jazzová hudba, ale i

skupiny se zájmem o přenosy z rockových klubu,
kulturu

alternativní hudba

Programové schéma je ve

Romano Drom aneb Cesty

všední dny stejné-ranní

Romů - pořad se zabývá osudy

zpravodajská Mozaika- Info

Romů a jejich životní kulturou

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

FREKVENCE 1

zábavy a informací

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

Informační diskusní kluby,

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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Služba regionům

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)
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-

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

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

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

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

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující
seriózní
informace

CRo2Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
nejruznější
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...
Romano Drom
aneb Cesty
Romu - pořad se
zabývá osudy
Romu a jejich

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

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
5 0 % novinky + hity od 1995telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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

p. 12-35 let
Hudební rádio se
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
Informace o
Česká a zahraniční produkce (10:90),
politickém, kulturním,
zpravodajství, informace a servis (Burza
práce, spotřebitelská aktualita), zábava, malá sportovním a
společenském dění
publicistika (soutěže, hitparáda, besedy),
v regionu (cca 4 0 %
dopravní vysílání
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

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

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací
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p. 35-55 let

Hudba středního proudu

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

Rocková hudba

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

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 •
20:00 - 2x v hodině + servisní informace,
folk, pop
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
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Převaha zpravodajství a
publicistiky

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

široký výběr hudebních žánru

Pořady věnované
menšinám

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
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)

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

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%

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 %

Česká hudba 10-15 %

Zvýšený akcent vůči
dění v pražské
metropoli (Pražské
novinky)

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 %

zpravodajství z
regionu

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

Programy přijimatelné částečně
Český rozhlas / C R o Hradec Králové
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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)

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

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

Také lokální a
Rádio nebude přebírat program jiného
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

Lokální informace
tvoří minimálně 5 %
objemu zpráv

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
p. 20-45 let

Informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

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

Aktuální informace 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 cca
11-13 % oproti hudebnímu programu;
zpravodajství, počasí, informace a servis,
malá publicistika, zábava, aktuality ze
společenského dění

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
událostech ve
publicistické rubriky, zajímavosti, kultura,
Východočeském
zájmové činnosti
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,
s přesahy na vysílací doby; minimálně 20 % sport, kultura, doprava
zpravodajskoinformativní stanice obě strany
domácí tvorby, zejména hudba
s výrazným
přelomu 70. a 80. let
lokálním
zaměřením na
oblast pokrytou
signálem

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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Místní zpravodajství,
servisní informace
pro občany regionu

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

-
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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
Dvojka

celoplošná stanice

nejrůznější věkové

Poměr hudby a mluveného

Rozhlasové hry, četba,

Přebírá pořady

skupiny, z

slova 50:50

publicistika, zpravodajství,

regionálních studií

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

objemu zpráv

slovenské hudební tvorby k

vysílacího času (počítáno bez

zaměřením na oblast

produkci zahraniční

reklamy); podíl pořadů

pokrytou signálem

neklesne pod 15-25 %;

zpravodajských, informačních,

f o r m á t „variety gold"

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

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,

20-50 let

hudba od 60. let do

Zpravodajství ze světa, z

zpravodajství z

domova a v maximální míře z

regionu

Liberec spol. s r. o. /

informační, komerční

současnosti pop, rock, soft

Rádio Contact

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:

10 km
I
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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 WG S 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,

1253-2

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
starší generaci posluchačů
zaměřuje na tzv.
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,

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

Hudební rádio

12-30 let

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Fajn Rádio

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

Frekvence 1, a . s . /
FREKVENCE 1

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

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

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

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

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

18-35
Hudební stanice
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

Podíl mluveného slova - 3 2 % , z toho 2 2 % zpráv
Maximální zaměření na
českou hudební produkci a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v
hodině + servisní informace, aktuální téma dne,
- 65%, rock, folk, pop
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

30-65 let
Hudební formát
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,
publicistika, diskusní pořady, zajímavosti z
let, podíl českého
města, knižní a filmové novinky ,burza práce,
repertoáru 15%
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%

Aktuální informace o
Zpravodajství, informační servis, sport,
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
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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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
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

Rádio
Programy zachytitelné

2380-16

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

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

Hitrádio FM

nejširší spektrum

všech

posluchačů

kategorií

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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

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

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Rozvoj kultury

70% podíl hudebního

10% podíl mluveného slova a 2 0 % podíl Informace

vysílání

reklamy; pevné zpravodajské vstupy,

z kulturního,

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

(regionální)

prostředí; reportáže, dokumentaristika,

informace

kontaktní pořady a soutěže

regionu

národnostních,

zejména
vysílací blok
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

20-50 let
nezávislá hudební,
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

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

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

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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
kulturní servis, sněhový servis, oznamy a
80. a 90. let, formát hot AC
hudební upoutávky, písničky na přání,
blížící se až CHR
hudební pořady, zábava

lokální programové
prvky

Programy zachytitelné

dobře:

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

Programy zachytitelné

2380-19

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:

10 km
I
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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:

1879-1

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
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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
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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

1879-12

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
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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
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Cílová skupina

rozhlas

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznéjší
Přebírá pořady
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
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

/ regionální stanice

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

p. 25-49 let s. 20 60. l é t a - R ' n ' R ,
Hudební stanice ve
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
a současnou hudbu

s . / Fajn rádio
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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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaměřeno 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
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Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
Služba regionům
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
4 0 % česká hudba,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
střední proud, rock,
zpravodajství a servisní info info o
dance, folk, country
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
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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,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
vůbec české tvorby,
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
podíl české hudby 30
%

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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
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

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

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

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

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
%

Aktuální informace z
Mluvený projev tvoří v denním průměru
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:

10 km
I
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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:
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . 1)
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
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . - základní kritérium organizační připravenost
2)
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
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - výsledky dosavadního podnikání žadatele
4)
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.
k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b .
8)
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
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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
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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.
OáHiJ
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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

J

P

V

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
V
významnou pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
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
Gama media s . r. o.
Označení provozovatele vysílání s licencí:
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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
výpověď o naší době, rubriky Host do
koutu země
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

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

1447-16

hudební rádio s
regionálním
zpravodajstvím

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

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
60:40, zpravodajství formou informačních
formátu country, folk 55 let
country a folk,
prvků, kulturní servis, rozhovory, dopravní
a příbuzné žánry,
bluegrass, gospel,
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:

10 km
i
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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.

2378-2

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 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)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.07.09 18:30:26 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

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
-

-

-

2378-16

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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Český rozhlas / Plzeň

regionální stanice

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...

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

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

nejrůznéjší
skupiny

krajů
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Menšiny

50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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. / E V R O P A 2

Hudební rádio

p. 12-30 let

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
inzerce, kultura v regionu, kvizy, písničky na
české tvorby, podíl české
přání, filmové minuty
hudby 30 %

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

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

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

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

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.

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

Programy zachytitelné

Programy zachytitelné

Aktuální informační
rubriky, zprávy a
kulturní servis
týkající se
především kultury
regionu, informace z
hudebního dění

skladby
národnostních,
etnických a
jiných menšin

Denně zprávy
z pokrytých regionů

Duchovní pořady

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

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

Hudebně informační
rádio

hudba 60. až nultých let
cílová
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,

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
BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY má nvní na starosti Mar Daniel RumDÍk ínar 1978^ kterv v této stanici
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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
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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.
E C
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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
splňuje.
bodů jako druhý účastník a podmínku připravenosti
k zajištění vysílání žadatel zcela
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

akrpntovanp"^
čii jiných soukromých z á j ^ Za situace kdy jediný akcionář Žadatele jě vlastněn jedm
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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
V
významnou pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznější
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
výpověď o naší době, rubriky Host do
koutu země
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

Česká a zahraniční produkce v poměru
60. léta-R'n'R,
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

Služba regionům
60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
4 0 % česká hudba,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
střední proud, rock,
zpravodajství a servisní info info o
dance, folk, country
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,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
vůbec české tvorby,
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
podíl české hudby 30
%

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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
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:

10 km
I
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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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ekonomicky připraven K zajištěni vysílaní,

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

2098-9

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,
nphvln hv nnrllp nÁ7nm Rarlv n a m k t p hnrlnntit tntn 7áklariní rlílří kritérium iakn np<;nlnpnp Taknuá ip
S n í úvaha
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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

2098-13

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

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

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

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

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
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%

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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p. 25-49 let s. 20-55
let

InFin, s.r.o. /
C O U N T R Y RÁDIO

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

p. 15-35 let se
zaměřením na
středoškoláky

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

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

Informace o
politickém,
kulturním,
sportovním a
společenském
dění v regionu (cca
40%
zpravodajství)
Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

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

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

10 % mluveného slova, zpravodajství,
Regionální
Folklór, lidová a
dopravní, kulturní, společenský a sportovní zpravodajství
zlidovělá hudba,
z oblasti pokrytí
dechovka; 60 % pop, servis, předpověď počasí a přesný čas
country a folk, 40 %
lidová a dechová
hudba

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

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

Radio Investments s . hudební stanice s
r. o. / K i s s jižní Čechy vyváženým podílem
informací

Drobné
publicistické
pořady na téma
soužití s etnickými
skupinami apod.
Duchovní pořady

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

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 %

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

Kulturnéinformační rubriky
o d ě n í v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
Aktuální informace
o životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

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

MEDIA BOHEMIA a.
s . / Rock Radio
Šumava

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 %

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

Český rozhlas /
Region - Střední
Čechy

regionální stanice pro
území Středočeského
kraje

RÁDIO BONTON, a.

Hit rádio (CHR)

s . / Rádio Bonton
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/ regionální stanice pro nejruznější věkové
skupiny
západní Č e c h y Plzeňský a
Karlovarský kraj

p. 18-30 let

Zpravodajství, informační servis, sport,
tradiční (lidová,
publicistika, zábavné pořady
folklorní a klasická
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:

10 km
I
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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

2293-1

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".

2293-9

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

nPi£«ího r S ^

nhrhnrlní řpriitpl "íkiininv

rp<;n <;nnlprnn<;ti Rpnip Raríin Mn^ir

k t p r é n a t ř i cin mPdiá ní U u X
LanarrlérP
s
Z n l P t n i ^n£™«\Mto*kfim
mPriiálním trh.. R á r i n Fv/rnna 7 iMí n r l m , ii 901 I Mnr litka
FiiJ
k Prá
! ! c k n n i n f nri rnkn wll
Z rnkn 9 i v n TPTn
farSkní.
VáríZ R Z 9 VP
? n * n K n , S i r T R Í f i t , FvrnnsO má P t a h L a n u tím nHhnrnikň k t P r t nřin™3 J i k L i n , ÍP
láni
v ČR

3 1

n T I S

hnHphn n H H Í í p n í ^

společná
IVI €¿1 říci
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
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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

2293-15

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

2293-16

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.

hudba 70. a 80. let se Zpravodajství, informační servis,
zaměřením na
publicistika, nabídka práce, hudba a
českou tvorbu,
zábava

Kvalitní
zpravodajství z
regionu

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 22.00 hodin

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
Zaměření na
Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí,
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

2293-17

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

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

2293-18

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

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

p. 18-55 let

J U K E B O X , spol. s r.
o. / RÁDIO ČAS-FM

Regionální
zpravodajství v pracovní dny v
informační servis,
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
regionální ankety
čase 1 4 : 0 0 - 1 8 : 0 0 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 pořadu „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 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

2293-19

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

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 %

2293-20

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

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

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

Regionální vysílání
Brněnské vysílání nabízí mimořádné
pestrou hudební nabídku, od populárních a v jihomoravském a
zlínském regionu
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i
zábavných

Dospělí posluchači
na jižní a východní
Moravě

12^5 let

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 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

2293-21

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:

2293-22

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.

2843-1

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

2843-8

-

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
BrainZone s r o Jedním b o d e m ocenila Rada naolnění dílčího'kritéria
Chamoionshio Music s r o
podpory kulturníchTakcí. Žadatel uvádí', že Rádio Rubi v rámci servisních informací zcela zdarma
iivpřpiňnip V P cuóm nrnnmmn nn7\/ónkv na rharitfltiv/ní
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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

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

Místní info

Menšiny

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

posluchači, preferující
Zpravodajskopublicistická 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

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, 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

Regionální vysílání v
Jihomoravském a
Zlínském regionu

Rádio Student, s.r.o. /
F R E E radio

zpravodajská a
publicistická stanice

15-26 let

zpravodajství, informace, písničky, poradenská
česká i zahraniční hudba,
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

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
oslovuje menšiny
společenském a
obyvatelstva podle
kulturním dění
věku

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

p. 20-45 let

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

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,
Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro
pro RÁDIO ČAS - FM jižní
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

Kulturně-informační
5 0 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční rubriky o dění
současnost CHR+hotAC v regionu,
hudba), Hitparáda Evropy 2
zaměřeno na cílovou
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)

Důraz na lokální
Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
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;

Vysíláním uspokojuje
posluchače z ciziny

Etnická hudba a word music Podíl mluveného slova 10%, pevné
a spřízněné žánry (crossover zpravodajské vstupy, specifické programové
zdroje (archivy, historické dokumenty),
apod.)
specializované profilové pořady, autorské pořady

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

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a
hudba od 60. let až po
současnost • lehčí rock, pop, stručné všeobecné zpravodajství; specializované
pořady a kampaně zaměřené na prevenci
country
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.

2921-2

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.

2921-8

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)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.08.25 12:43:09 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

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

Český rozhlas / ČRo 2
Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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

Přebírá pořady
Rozhlasové hry, četba,
regionálních
publicistika, zpravodajství,
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)

Klasická i jazzová
Nejruznější
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

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Převaha zpravodajství Informační servis o událostech
posluchači
doma i v zahraničí: zprávy z
preferující seriózní a publicistiky
politiky, ekonomiky, kultury a
informace
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

Kvalitní
hudba 70. a 80. let se Zpravodajství, informační servis,
zaměřením na českou publicistika, nabídka práce, hudba zpravodajství z
regionu
tvorbu,
a zábava
60.-80. léta + novinky,
Zaměřeno na
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

Podíl mluveného slova denní
Klasické hity,
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

Zprávy z regionu
60. léta - současnost Zpravodajství - počasí, dopravní
servis, ankety, zajímavosti, hosté, střední Moravy,
lokální zprávy z
mluvené slovo 5-15 %
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

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

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné zpravodajské a p. 30-45 let, s. 25 - Maximální zaměření
na českou hudební
informační rádio, v hudební 50
produkci - 65 %,
složce vysílání
rock, folk, pop
s maximálním zaměřením
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

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:

10 km
l
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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

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)

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední
Nejrůznější
dny stejné - ranní zpravodajská
věkové skupiny přenosy z rockových klubu,
Mozaika- info z kultury, recenze
alternativní hudba
se zájmem o
vážné hudby, Matiné - setkání
kulturu
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

Programové prvky

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)
p. 25-49 let s.
Hudební stanice ve formátu
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
přesahy
kontaktní pořady, komerce,
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

60.-80. léta + novinky, 40 %
Zaměřeno na
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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Orientace na
regiony
prostřednictvím
mluveného slova,
regionální
zpravodajství

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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření na
českou hudební produkci - 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2x v
%, 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 regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi
velkých měst

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

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

p. 30-45 let, s.
Celoplošné zpravodajské a
25-50
informační rádio, v hudební
složce vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

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

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

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
Vysílání s důrazem na křesťanské
široké
Podíl vážné hudby neklesne
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
regionu
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 %

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,
doplněné zprávami z domova a ze
zaměřením na hudební
zahraničí a dopravním servisem,
produkci od 50. let do
mluvené slovo zaměřeno zejména
současnosti s významným
na dění v regionu a na kontakt s
podílem domácí produkce
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže,
záhady a mystiku

zprávy zaměřeny Podpora kulturních
na dění v regionu aktivit v regionu,
smysluplná péče o
a na kontakt s
menšiny v regionu
posluchači
(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

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
a živé telefonování), Factory
současnost CHR+hotAC zaměřeno na cílovou skupinu, Bootleg Monopol (taneční hudba),
angloamerická produkce, 10 % Hitparáda Evropy 2, mluvené slovo
7,5-15%
domácí tvorby
Hudba od 70. let po
současnost, pop music+folk a
country, podíl české hudby cca
30 %

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

3367-1

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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
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

Služba regionům
60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
4 0 % česká hudba,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
střední proud, rock,
zpravodajství a servisní info info o
dance, folk, country
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¬
50
zábavná stanice
/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

Důraz na lokální
Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
informace
informace, počasí, informace pro turisty,
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

Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
Pop, rock, současná
politika, ekonomika, sport
taneční hudba, širší
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
posíleno o klasický rock, folkrock,
kmitočtu Třinec s doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
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

Denně zprávy
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
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
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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.

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.

cílová skupina
30-39

retro formát (1975¬
Aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika, strip
1985), 30 % folk a
talkshow,
country, 7 , 5 - 1 0 %
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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10 km
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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 .

3245-3

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
hlasování Radv hvlv
v ipdnntlivvrh
n whodnocení
nřidélpné na
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
s. r. o. Rada považuje žádost
naplňuje právě žádost společnosti RADIO UNITED BROADCASTING
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
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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
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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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
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

Rádio
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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
aktualitách
1 0 % , podíl hudby 90 %

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

3245-16

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

30-49 let
Nezávislá hudební
Rádio T E P , a. s. / RÁDIO TEP/Rádio
s přesahy na
BLANÍK: 5.00-24.00 přejímá program zpravodajskoobě strany
informativní stanice
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

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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:

10 km
l
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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:
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . 1)
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
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 S b . - výsledky dosavadního podnikání žadatele
4)
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
k § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 S b .
6)
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.
k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b .
8)
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
Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž
ostatních účastníků.
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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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

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
-

uřetně

nřenrWi

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu
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Místní info

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

p. 25-49 let s. 20 60. l é t a - R ' n ' R ,
Hudební stanice ve
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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Pořady věnované
menšinám

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

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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
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.

3594-1

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)

3594-4

-

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
mimo české veřejnoprávní
může dojít s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady
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
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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 ^
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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^
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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
VSPH intemretkoi' v l n i k o u Hartkm ksnekiuSeament
a k a o X u Mistake
ko ^onden^skaoetou
DnlnžNtPr^
kekrtMu^m™
kiiltnrmrh akrí
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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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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.

-
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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

Regionální vysílání
Brněnské vysílání nabízí mimořádně
pestrou hudební nabídku, od populárních a v jihomoravském a
zlínském regionu
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
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
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotAC 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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p. 30-45 let, s. 25 50

LONDA, spol. s r. o . /
RÁDIO IMPULS

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

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

Důraz na lokální
• Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
informace
informace, počasí, informace pro turisty,
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
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,

/ Rádio Zlín

Důraz na
regionální
informace kulturní regionální
servis-pozvánky
na akce v regionu

hudebně kontaktní pořady

s. 20-35 let

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

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

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 %

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

Denně zprávy
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové z pokrytých
regionu
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 %

- 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)

3393-3

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

3393-5

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

-
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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

ČRo 1 Radiožurnál

Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

posluchači,
preferující seriózní
informace

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 podniků a
dalších osobností;
publicistické
příspěvky
specializované
pořady věnované
ekonomice kultuře
zahraniční populární
hudbd
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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
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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
dění (nejen) ve
publicistika a sport
Středočeském kraji
(alternativní a
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
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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

Hudba, Ranní show
50 % novinky + hity
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
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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
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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
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25-45 let
Nezávislá hudební a
zpravodajská stanice s přirozeným
přesahem 5 let
s výrazným
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
oslovuje menšiny
společenském a
obyvatelstva podle
kulturním dění
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
orientací
Ru/138/01

Radio Contact
Liberec spol. s r. o. /
Radio Contact
Liberec
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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
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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
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2 0 - 4 0 let
Hudebně zábavné
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 a na
dění v regionu,
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
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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
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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 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
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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 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

3687-9

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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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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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...

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

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

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

Nejrůznější
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

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

posluchači,
preferující
seriózní
informace

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

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

Pořady věnované
menšinám

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

Rádio Student, s . r.
o. / FREE rádio

zpravodajská a
publicistická stanice

15-26 let

zpravodajství, informace, písničky,
česká i zahraniční
poradenská služba, soutěže reportáže
hudba, podíl
pozvánky, hitparáda, studentská hudba,
mluveného slova ve
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

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

lokální zpravodajský
a informační servis

Služba regionům
Informační diskusní kluby, publicistické
v rámci celoplošného
pořady (Press klub), interaktivita - práce
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

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

80. léta - současnost pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
hotAC s regionálními
vybočeními (folk) 1 *
týdně moravská
dechová hudba

Důraz na lokální
Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
informace
informace, počasí, informace pro turisty,
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¬
50
zábavná stanice
/ 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

Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
Pop, rock, současná
politika, ekonomika, sport
taneční hudba, širší
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

Kulturně-informační
rubriky o dění
v regionu,
zpravodajství, počasí,
sport, rubriky Novinky
na DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice
Informace z regionu
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

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
PROGLA S

Rodinné rádio

cílová skupina
30-39

Aktuální informace, pravidelné
retro formát (1975¬
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

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

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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80 % zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu, odpojování
zpravodajského
pořadu Zpravodajství
ze Žďárská

Denně zprávy
z pokrytých regionu

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)

3687-17

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.
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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 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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznější
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
výpověď o naší době, rubriky Host do
koutu země
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

Služba regionům
60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
4 0 % česká hudba,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
střední proud, rock,
zpravodajství a servisní info info o
dance, folk, country
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

Aktuální informace o
společenském a
kulturním dění

Zpravodajství, sport, dopravní informace,
tematika životního prostředí, 10 %
mluveného slova

Místní sport, dění v
regionu

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

Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
Pop, rock, současná
politika, ekonomika, sport
taneční hudba, širší
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

Informační servis pro
jihomoravský region

cílová skupina
30-39

Aktuální informace, pravidelné
retro formát (1975¬
zpravodajství, počasí, publicistika, strip
1985), 30 % folk a
talkshow,
country, 7 , 5 - 1 0 %
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

Radio Investments
s . r. o. / K I S S HÁDY

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
PROGLA S

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 %

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

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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Informace o
událostech ve
Východočeském
regionu

Denně zprávy
z pokrytých regionu

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
WG S 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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

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

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Rádio
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
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
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

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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
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p. 30-45 let,
s. 25 - 50

Dospělí
posluchači
na jižní a
východní
Moravě

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou Regionální vysílání v
jihomoravském a
hudební nabídku, od populárních a
zlínském regionu
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
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
zábava, literární pořady, soutěže, události
interprety
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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
oslovuje menšiny
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
společenském a
obyvatelstva
kulturním dění
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom,
podle věku
upíří rej, s Kissem na cestách

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

Pop, rock, současná taneční
15-45 let,
hudebně-zábavná
regionální rozhlasová primárně 20¬ hudba, širší hudební záběr o
29 let
stanice
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,
počasí, publicistika, strip talk show,
% folk a country, 7 , 5 - 1 0 %
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,
kultura, zájmové činnosti
90. let, 1/3 současných hitu,
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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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
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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.
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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)
-

-

-
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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 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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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
se zájmem o
kultury a umění)
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

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

3695-14

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
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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:

10 km
i
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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:

3809-2

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.
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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:
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)

Klasická i jazzová
Nejruznější věkové
skupiny se zájmem o hudba, ale i přenosy
z rockových klubu,
kulturu
alternativní hudba

Rádio
C R o 1 Radiožurnál

ČRo 3 Vltava

Český r o z h l a s /
ČRo 6

3809-10

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,
40 % česká hudba,
s cílovou skupinou
střední proud, rock,
29 - 49 let
dance, folk, country

FREKVENCE 1

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
moravskoslezs
dopravní zpravodajství), publicistické a
ký kraj
zábavní porady, přehled tisku,
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
hudba 3-7 %, při
i duchem na
s informačním
propojení folklóru
Valašsku
servisem
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

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

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

p. 12-30 let

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

p. 25-35 let

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

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)

3965 13

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.11.20 12:32:08 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

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

3965-14

-

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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

Nejruznější
Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové
skupiny se
kultury a umění)
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
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
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,
soutěže, události regionu
interprety

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
zábava, soutěže, události regionu
interprety

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
hity od 70. let do současnosti
25-50 let s
rodinného typu,
přesahy
o. / Country VÝCHOD
zejména dolu
kontaktní pořady,
komerce,
zpravodajství se
zaměřením na region

aktuální informace z
Zpravodajství včetně sportu, informační
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

p. 12-35 let
Hudební rádio se
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
kulturní servis, sněhový servis, oznamy a
80. a 90. let, formát hot AC
hudební upoutávky, písničky na přání,
blížící se až CHR
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

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

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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 %

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

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

20-50 let
nezávislá hudební,
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

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Podíl vážné hudby neklesne
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.
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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 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
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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 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 '
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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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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.11.13 15:16:45 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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 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

Český rozhlas / ČRo Zpravodajskopublicistická
1 Radiožurnál
celoplošná stanice

střední a starší
Český rozhlas / ČRo Regionální stanice
generace
Českého rozhlasu,
České Budějovice
posluchačů
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha
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Hudební formát

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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

Služba regionům
Informační diskusní kluby, publicistické
v rámci celoplošného
pořady (Press klub), interaktivita - práce
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

Zpravodajství, informační servis, sport,
Hudba od 70. let po
předpověď počasí, kulturní a dopravní
současnost, pop
informační servis, životní prostředí,
music+folk a country,
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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
folk, pop
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

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

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

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
s oo lečn osti MEDIA BOHEMIA HO LD IN G S LIMI TET) ie s Dole čnost PRO RADIO MAN ÁGEME NT U M ITE D
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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
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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

3889-11

-

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 /

3889-12

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

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

3889-13

p. 35-55 let

Rocková hudba

p. 30-45 let

Podíl mluveného slova - 3 2 % , z toho 2 2 % zpráv
Maximální zaměření na
českou hudební produkci a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v
hodině + servisní informace, aktuální téma dne,
- 65%, rock, folk, pop
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,
publicistika, diskusní pořady, zajímavosti z
let, podíl českého
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

3889-14

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.

3903-1

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.

3903-2

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)

3903-3

-

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
-

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

křpian^Lvh a

^tátnírh
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kfesfanskýmRádi^
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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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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

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
-

uřetnp

nřenrWi

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu
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Místní info

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

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

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
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

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

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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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,
podnikatelská inzerce, kultura v regionu,
vůbec české tvorby,
kvizy, písničky na přání, filmové minuty
podíl české hudby 30
%

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
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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.

3742-3

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)
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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
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(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

-

3742-23

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
pro děti, poradenství,

země

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

kultury a umění)

kulturu

Programové schéma je ve

Romano Drom aneb Cesty
Romů - pořad se zabývá

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/

3742-24

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. /
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu

60.-80. léta +

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

3742-25

Celoplošné

p. 30-45 let

Maximální zaměření

Podíl mluveného slova - 3 2 % , Informace z regionů

hudební složkou oslovuje

IMPULS

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

zpravodajské a

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-

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,

p. 20-29

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

3742-26

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

hudebním žánrem je z celkového denního

dechovou hudbu,

dechová hudba,

50 let plus

převažujícím

mluvené slovo minimálně 5 % celoplošné rádio
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

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

Regionální stanice Českého

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

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

p. 30-45 let

reakce posluchačů, důraz na interaktivní pořady, publicistika, reportáže s radnicemi velkých měst

na českou produkci

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

o . / K i s s Publikum

počasí, zajímavosti o slavných, hitparády, hudební víkendy

s v o l n ý m časem, tipy na
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

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

Regionální stanice Českého

Dospělí posluchači na jižní a

(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

o . / K I S S HÁDY
RADIO UNITED

Hudebně informační stanice

BROADCASTING s. r.

kulturního zaměření

p. 25-45 let

o. / Kiss Publikum

počasí, zajímavosti o slavných, hitparády, hudební víkendy

s volným časem, tipy na
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

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. -

50 let plus

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 %

3742-32

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.

4436-1

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.

4436-2

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,

dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
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)

-

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
-
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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. 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
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

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

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
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 -

Rádio
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...

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
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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

4436-14

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

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební p r o d u k c i - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2>< v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Podíl vážné hudby neklesne
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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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.12.30 18:59:52 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
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
zábava, literární pořady, soutěže, události
interprety
regionu

Rádio
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
jihomoravském a
hudební nabídku, od populárních a
zlínském regionu
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i zábavných
50 % novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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

nejnovější hity doplněné o
16-29 lets
přesahem 39 klasické hity 90. let, 1 5 %
mluvené slovo
let

dynamický program plný trendových pořadu, Aktuální informace o hudební složkou
oslovuje menšiny
společenském a
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
obyvatelstva
kulturním dění
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom,
podle věku
upíří rej, s Kissem na cestách

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

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

15-45 let,
hudebně-zábavná
Pop, rock, současná taneční
regionální rozhlasová primárně 20¬ hudba, širší hudební záběr o
29 let
stanice
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
a informační servis
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

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
Rady
předseda
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)
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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:

KISS

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace

Hudební stanice s vyváženým poměrem informací

II. Dalši programové podmínky
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-

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

(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

Romano Drom aneb

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

15-45 let

autopromotion; zpravodajství, předpověď počasí a

Frekvence 1, a.s. /

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu

Služba regionům

FREKVENCE 1

rádio zábavy a

v rámci

informací

3979-12

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press
60.-80. léta +
s cílovou skupinou 29 novinky, 40% česká klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio
hudba, střední
- 4 9 let
zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info
proud, rock, dance, o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní
t* ^ffl ň ň \f\
folk, country
- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

celoplošného
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

Hit rádio FM Crystal

rádio s výraznou

s přirozeným

zpravodajsko -

přesahem 5 let

servisní složkou

hudba od 60. let po Program nepřebírá cizí programové bloky a podíl

Lokální informace

současnost; podíl

vlastních pořadů nebude pod 60 % denního

tvoří minimálně 10

České tvorby

vysílacího času; podíl mluveného slova minimálně

% objemu zpráv

minimálně 2 5 %

14,5 % vysílacího času (počítáno bez reklamy); podíl

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

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10%, informační a

MEDIA BOHEMIA a . s . /

Hudební stanice se

RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ

zpravodajskými

ČECHY

relacemi

Hudba středního
proudu od 50. let
do druhé poloviny

LONDA, spol. s r.o. /

Celoplošné

90. let (pop, rock
aktuality ze společenského dění
country a folk,
muzikálové a
filmové písně),
podíl domácí hudby
cca 30%
Maximální
Podíl mluveného slova - 32%, z toho 22% zpráv a

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

25-45 let s přesahy

p. 30-45 let

vysílání s maximálním
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Aktuální informace
z regionu

informace a servis, malá publicistika, zábava,

Informace

pořady, publicistika, reportáže o aktuálních jevech ve formě, spolupráce

zaměřením na českou
produkci

Mluvený projev tvoří v denním průměru cca 11-13%
oproti hudebnímu programu; zpravodajství, počasí,

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

Poměr hudby a

Rozhlasové hry, Četba, publicistika, zpravodajství,

Přebírá pořady

mluveného slova

informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství,

regionálních studií

vysílání
Nezpravodajská

nejrůznějsí věkové

celoplošná stanice

skupiny, z
nejrůznějších koutů

50:50

dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host

Menšiny

do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika,

země

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.
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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)

-
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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 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.

4209-11

-

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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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...

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

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

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

Nejrůznější
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

sporty - skate, snowboarding, skoky
d o vody), móda, kultura, nové

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

posluchači,
preferující
seriózní
informace

t e c h n o l o g i e , interaktivita, s o u t ě ž e

4209-12

Místní info

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

C R o Ostrava

nejrůznější
Regionální stanice
věkové skupiny
Českého rozhlasu,
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

Kwadrans polských
Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Moravskoslezský kraj aktualit
dopravní zpravodajství), publicistické a
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

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

4209-13

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

Podíl mluveného slova 10 %
Hudba středního
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".

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
50.-60. léta + rock,
country & western

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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
výpověď o naší době, rubriky Host do
koutu země
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

nejrůznéjší
Regionální stanice
věkové skupiny
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / Country
MORAVA S E V E R

Speciální
programový formát
mladí-dospělí
s rockovým
feelingem

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

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!

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

60.-80. léta + novinky,
4 0 % česká hudba,
střední proud, rock,
dance, folk, country

Služba regionům
Informační diskusní kluby, publicistické
v rámci celoplošného
pořady (Press klub), interaktivita - práce
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

Regionální
zpravodajství v pracovní dny v
informační servis,
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v
regionální ankety
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".

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,
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
posíleno o klasický rock, folkrock,
kmitočtu Třinec s doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz

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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
p r o d u k c i - 6 5 %, rock, Zpravodajství 6.00-20.00 - 2« v hodině +
servisní informace, aktuální téma dne,
folk, pop
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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
výpověď o naší době, rubriky Host do
koutu země
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

nejrůznéjší
Regionální stanice
věkové skupiny
Českého rozhlasu,
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

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

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

Kwadrans polských
Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Moravskoslezský kraj aktualit
dopravní zpravodajství), publicistické a
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

Původní regionální
Mluvené slovo 10-40 %, zpravodajství
minimálně 3 * denně, minimálně 3x týdně publicistika
minimálně 3 * 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
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
na dovolenou,
slavných, hitparády, hudební víkendy
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,
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

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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
výpověď o naší době, rubriky Host do
koutu země
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

nejrůznéjší
Regionální stanice
věkové skupiny
Českého rozhlasu,
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

Kwadrans polských
Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Moravskoslezský kraj aktualit
dopravní zpravodajství), publicistické a
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

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

Podíl mluveného slova 10 %
Hudba středního
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
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

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,
r. o. / Country
SEVER

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

Zpravodajství, informační servis, doprava
Hudba od 70. let do
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

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

4209-35

Pořady věnované
menšinám

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

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 výrazným
přesahem 5 let
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

s . / H i t r á d i o FM
Crystal

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

Zpravodajství, informační servis, sport,
Hudba od 70. let po
předpověď počasí, kulturní a dopravní
současnost, pop
informační servis, životní prostředí,
music+folk a country,
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 z
Zpravodajství ze světa, z domova a v
regionu
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 Černá Hora II hudební stanice s
lokálním
s . r. o. / RADIO
zpravodajstvím
ČERNÁ HORA

lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a
p.20-29 let s.12- hudba středního
45 let
proudu a hity 80. a 90. kulturní servis, sněhový servis, oznamy a
hudební upoutávky, písničky na přání,
let, formát hot AC
hudební pořady, zábava
blížící se až CHR

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
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
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.

lokální programové
prvky

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

20 - 40 let
Hudebné zábavné
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,
sport, publicistika, diskuze, hudba a
dopravní informace a
žánrů, prostor pro
zábava, soutěže, události regionu
regionální počasí
regionální autory a
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

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
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
zábava
tvorbu,

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

Kvalitní zpravodajství
z regionu

C R o Ostrava

nejrůznéjší
Regionální stanice
věkové skupiny
Českého rozhlasu,
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,

Kwadrans polských
Zpravodajství (ekonomika, sport, počasí, Zaměření na
Moravskoslezský kraj aktualit
dopravní zpravodajství), publicistické a
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

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

Podíl mluveného slova denní průměr 9-12 Informace ze
Klasické hity,
subregionů (okresy
hitparády, podíl hudby %
severní Moravy a
90%
Slezska)
Složky programu: hudba, informace,
zábava
Zprávy: 6-9 hod 2«, 9-17 hod. 1 *
Servisní info s důrazem na dopravu

4209-40

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

4209-41

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

Denně zprávy
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
z pokrytých regionu
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 %
RÁDIO I B U R s . r. o.
/ RÁDIO RUBI

hudební a
zpravodajskorozhlasová stanice

Programy přiiímatelné dobře:

4209-42

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

Podíl mluveného slova 10 %
Hudba středního
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

4209-43

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

4209-44

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
nejrůznéjší
věkové skupiny, mluveného slova 50:50 zpravodajství, informace, zábava, vysílání regionálních studií
pro děti, poradenství, dokument coby
z nejruznéjších
výpověď o naší době, rubriky Host do
koutu země
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

p. 25-49 let s. 20 60. l é t a - R ' n ' R ,
Hudební stanice ve
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

Vysílání pro menšiny
(Sousedé)
Pořady věnované
menšinám

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

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

4209-45

široký výběr hudebních Zpravodajství, publicistika, kalendárium,
žánrů
dopravní servis, písničky na přání

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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

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

Společenský
Podíl mluveného slova 9-12 %,
regionální servis
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

RADIO UNITED
BROADCASTINGS,

hudební stanice
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

p. 20-45 let

Zpravodajství, informační servis, sport,
Hudba od 70. let po
předpověď počasí, kulturní a dopravní
současnost, pop
informační servis, životní prostředí,
music+folk a country,
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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
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
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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

p. 35-55 let

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

Z0A9 let
Nezávislá hudební
s přesahy na
zpravodajskoinformativní 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 %

Informace z regionu,
Podíl mluveného slova je oproti
hudebnímu programu v denním průměru aktuální dění
v regionu-kulturní a
cca 7-10 %. Zpravodajství, servisní
sportovní akce z
informace (počasí, doprava), hitparáda
regionu
vlastní produkce, písničky na přání 1 *
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:

10 km
i
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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:

4209-50

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:

10 km
l
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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:

10 km
l
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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:

10 km
i
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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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4209-54

Diagram využití rádiového kmitočtu USTI N L PREDLICE 101,2 MHz podle
zákona 127/2005 o elektronických komunikacích.

3/3
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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.
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-

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
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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
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
skupiny
západní Čechy Plzeňský a
Karlovarský kraj

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

Zpravodajství, informační servis, sport,
tradiční (lidová,
publicistika, zábavné pořady
folklorní a klasická
hudba) i moderní
trendy (rock, country,
folk, klubová scéna)

Zaměřeno na
informace z
regionu

Vysílání pro
menšiny (Sousedé)

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
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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
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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

Denně zprávy
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
hodnot, pestrá nabídka pro všechny věkové z pokrytých
regionu
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%

- Nevysílá reklamy
Populární a výplňová
Podíl mluveného slova neklesne pod 35 %
hudba 42,9%
Podíl kulturních pořadu neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
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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
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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 %

p. 12-30 let

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
50 % novinky + hity
od 1995-současnost telefonování), Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaméřeno 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

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

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
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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:
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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 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.
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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)
-

-

4275-4

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).

-

-

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
s nol Pň n o *it í S P s íri IPTTÍ mi m n i ' 7 P m í (^psk
é rpnM h M k v rn^*^ 731 n ž p n ^rh
^t rii ktii řp týk a i írí cp 11 v/Pd p n ýnh
nnrií! n P h n P Ť řpZTnn LvaT ř T s P tnttf n Mak n P n n i p í I ř T L s k ^ m n h r S
r p l k n ^ t ^

§ 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

ptnirkmi hiirlhn V rámn nvpripnvrh hiiriphnírh stvlů S P \/p wsílání COUNTRY RADIA stanriarrlrip
n h S í n ^
mmskp^rial^
;
2 xrinv iPiíi* rPnPrtSr ZrháT?
r£«*PlirinS^
k

náboženské (Sbor Jednoty ^

sdružení Indigo Děčín)

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)

. „

c

. .
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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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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...

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

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

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
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

posluchači,
preferující
seriózní
informace

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

Český rozhlas /
SEVER

Hudební formát

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

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)

Regionální obsah
informací a
zpravodajství, drobná
regionální publicistika

- 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
přesahem 5 let
s výrazným
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
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hudba od 60. let po
současnost; podíl
české a slovenské
hudební tvorby k
produkci zahraniční
neklesne pod 1 5 - 2 5 % ;
formát „variety gold"

Lokální informace
podíl mluveného slova neklesne pod 10¬
tvoří minimálně 5 %
14,5 % vysílacího času (počítáno bez
objemu zpráv
reklamy); podíl pořadů 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

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
%

Aktuální informace z
Mluvený projev tvoří v denním průměru
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 z
Zpravodajství ze světa, z domova a v
regionu
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 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

30^19 let
Nezávislá hudební
s přesahy na
zpravodajskoinformativní 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

Denně zprávy
Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
z pokrytých regionu
hodnot, pestrá nabídka pravšechny
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:

10 k m
l
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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.
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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

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

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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
inzerce, kultura v regionu, kvizy, písničky na
české tvorby, podíl české
přání, filmové minuty
hudby 30 %

kultura v regionu

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2x v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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.

4672-1

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
WG S 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.
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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 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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Český rozhlas / C R o České
Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

Rádio
Programy zachytitelné
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Místní info

Menšiny

velmi dobře:

střední a
starší
generace
posluchačů

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
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

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

nejrúznější

pro západní Čechy věkové
Plzeňský a

skupiny

Karlovarský kraj

tradiční (lidová, folklorní a

Zpravodajství, informační servis, sport,

Zaměření na

víkendové a

klasická hudba) i moderní

publicistika, zábavné pořady

informace z

sváteční

trendy (rock, country, folk,

regionu,

křesťanské

klubová scéna)

odpojování podle

pořady

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

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

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

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

široké
spektrum
posluchačů

hudba především 60.-80. let,
podíl českého repertoáru 10 15 %

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 %

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

informační a
publicistická složka
převážně s lokálním
obsahem

Programy zachytitelné v Dačicích 101,8 MHz
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Český rozhlas / C R o České
Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

Rádio
Programy zachytitelné

4672-16

Místní info

Menšiny

velmi dobře:

střední a
starší
generace
posluchačů

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
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

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

nejnovější hity doplněné o
16-29 lets
přesahem 39 klasické hity 90. let, 15 %
mluvené slovo
let

dynamický program plný trendových pořadu, Aktuální informace o hudební složkou
oslovuje menšiny
společenském a
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
obyvatelstva
kulturním dění
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom,
podle věku
upíří rej, s Kissem na cestách

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

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Český rozhlas / C R o České
Budějovice

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Praha

Rádio
Programy zachytitelné

4672-19

Místní info

Menšiny

velmi dobře:

střední a
starší
generace
posluchačů

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
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
recenze vážné hudby, Matiné - setkání
alternativní hudba
s osobností, odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

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

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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 1 0
% domácí tvorby

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

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

Podíl mluveného slova min. 1 0 %,
informační a zpravodajský servis, počasí,
doprava, očekávané události, sport, hudební
publicistika, zábava

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

Aktuální informace o
Hudba od 7 0 . let po
Zpravodajství, informační servis, sport,
životě v regionu,
současnost, pop music+folk a předpověď počasí, kulturní a dopravní
informační servis, životní prostředí, podpora regionální
country, podíl české hudby
zpravodajství,
cestovního ruchu.
cca 3 0 %

MEDIA BOHEMIA a. s. / Rádio
BLANÍK

4672-20

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

podíl české a slovenské
hudby 60 - 70 %

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

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

hudební stanice s
regionálním
vysíláním

široké
spektrum
posluchačů

hudba především 60.-80. let,
podíl českého repertoáru 10 15 %

Rodinné rádio

široké
spektrum

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí
Podíl vážné hudby neklesne
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

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

p. 30-49 let
s. 12-59 let

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:

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

informační a
publicistická složka
převážně s lokálním
obsahem

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

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

Český rozhlas / C R o Plzeň

regionální stanice

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...

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
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

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

nejrúznější
skupiny

krajů

4672-22

Menšiny

MEDIA BOHEMIA a. s . / Fajn radio

p. 12-35 let
Hudební rádio se
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
časech a přesné
2 0 . 0 0 - 2>< v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

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

Český rozhlas / Cro Region - Střední
Čechy

regionální stanice
pro území
Středočeského kraje

pop, country, folk, dechovka

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
zábava, literární pořady, soutěže, události
interprety
regionu

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

Zpravodajství, publicistika, zábava, kontaktní Zaměření na
regionální
pořady, talk show, magazín o zahrádkaření
a kutilství
zpravodajství

Zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

Pořady
věnované
národnostním a
sociálním
menšinám

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

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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC 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

Pořady
věnované
menšinám

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

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 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,
kultura, zájmové činnosti
9 0 . let, 1 / 3 současných hitu,
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
časech a přesné
2 0 . 0 0 - 2 x v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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

4672-28

částečně:

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
zábava, soutěže, události regionu
interprety

p. 15-35 let
se
zaměřením
na
středoškolák
y

Programy zachytitelné

střední proud, lidová hudba
(dechovka), folk+country,
hudba 60.-90. let s převahou
české tvorby

CHR formát - současná
populární hudba+hudba 90.
let, mluvené slovo 9 - 1 2 % ,
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,

Zaměření na region
a regionální
informace

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

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

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

Český rozhlas / C R o Plzeň

regionální stanice

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...

Klasická i jazzová hudba, ale i Programové schéma je ve všední dny stejné
- ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury,
přenosy z rockových klubu,
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

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

nejrúznější
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
inzerce, kultura v regionu, kvizy, písničky na
české tvorby, podíl české
přání, filmové minuty
hudby 30 %

kultura v regionu

Podíl mluveného slova z celkového denního
Maximální zaměření na
českou hudební produkci - 6 5 podílu vysílání 20-25 %. Zpravodajství 6.00¬
20.00 - 2 * v hodině + servisní informace,
%, rock, folk, pop
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

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

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

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
program, vlastní pořady
folk

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.

4508-1

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, 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.

4508-2

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

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

Přebírá pořady
Poměr hudby a
Rozhlasové hry, četba, publicistika,
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...

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

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

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

Nejrůznéjší
Český rozhlas / ČRo Kulturní stanice
(syntéza všech druhu věkové skupiny
3 Vltava
se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

sporty - skate, snowboarding, skoky
d o vody), móda, kultura, nové

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

posluchači,
preferující
seriózní
informace

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

Zprávy o aktuálním
dění (nejen) ve
Středočeském kraji

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

Všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

Zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

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

FREKVENCE 1

Radio I n v e s t m e n t s
s . r. o. / KISS HÁDY

J U K E BOX, s p o l .
s r. o. / RADIO Č A S FM
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Regionální vysílání v
jihomoravském a
zlínském regionu

ČRo B r n o

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

Služba regionům
Informační diskusní kluby, publicistické
v rámci celoplošného
pořady (Press klub), interaktivita - práce
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

Podíl mluveného slova z celkového
Maximální zaměření
denního podílu vysílání 20-25 %.
na českou hudební
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

NONSTOP s . r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
regionální
rozhlasová stanice

15^15 let,
primárně 20-29
let

Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
Pop, rock, současná
politika, ekonomika, sport
taneční hudba, širší
hudební záběr o
víkendu,mluvené slovo
3 -17%

Zpravodajství - počasí, dopravní servis,
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené slovo
5-15 %

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
PROGLA S

Rodinné rádio

cílová skupina
30-39

Aktuální informace, pravidelné
retro formát (1975¬
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

široké spektrum

Podíl vážné hudby
neklesne pod 16 %
z hudební produkce

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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80 % zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu, odpojování
zpravodajského
pořadu Zpravodajství
ze Žďárská

Denně zprávy
z pokrytých regionu

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.

4514-2

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.
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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

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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Programové prvky

Mistni info

nejruznější věkové
skupiny

Převážně mluvené
slovo, folklór, opery a
operety,

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

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

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

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

Hudební formát

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!

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

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

Kwadrans polských
aktualit

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

Podíl mluveného slova denní průměr
Klasické hity,
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
posluchači, preferující
Zpravodajskopublicistická
seriózní informace
celoplošná stanice

Český rozhlas / CRo 2
Dvojka

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a
nejruznéjší věkové
skupiny, z nejruznějších mluveného slova
50:50
koutů země

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

O Roma vakeren Zaměření na
region a regionální romské vysílání
informace

Frekvence 1, a.s./
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2 9 ¬
rádio zábavy a
49 let
informací

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...
Programové schéma je ve všední dny stejné-ranní
Klasická i jazzová
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
publicistika, Čaiovna-pořad pro novou aeneraci kultur,
alternativní hudba
jejich životní kulturou
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou hudební Regionální vysílání
v Jihomoravském a
nabídku, od populárních a folklórních písní až po
Zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou pestrost v žánrech
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 programové
lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a kulturní
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

p. 30-45 let
Celoplošné
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
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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

MEDIA BOHEMIA a. s . /
Hitrádio Magie

nezávislá rozhlasová
p. 20-45 let
stanice rodinného typu

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Orion

Hudebně-zábavná
stanice s regionálními
informacemi

p. 15-40 let

hity od 70. let do
současnosti

aktuální informace
Zpravodajství včetně sportu, informační servis,
z regionu
dopravní 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 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),

Klasické hity,
hitparády, podíl
hudby 9 0 %

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
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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

Evropa 2 bere na vědomí
Kulturnéinformační rubriky veškeré dění v ČR, a to
bez rozdílu
o dění v regionu,
národnostních, etnických
zpravodajství,
a jiných menšin
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

široké spektrum

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot,
Podíl vážné hudby
pestrá nabídka pro všechny věkové skupinyje
neklesne pod 16%
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

Programová skladba Cílová skupina
vysílání

RADIO IBUR s.r.o. /
RADIO RUBI

hudební a
zpravodajskorozhlasová stanice
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20-40 let

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)
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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.
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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^
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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, 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.
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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
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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
nebo lingvistické znaky odlišující je od zbytku populace.
náboženské

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.

469-16

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.

469-20

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)
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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

469-28

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

469-30

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

469-31

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

469-32

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

469-33

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

469-35

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

469-36

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,

73-2

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
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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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
1995-současnost
(taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
CHR+hotACzaměřeno 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

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
50.-60. léta + rock,
country & western

Místní info

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

Služba regionům
60.-80. léta + novinky, Informační diskusní kluby, publicistické
pořady (Press klub), interaktivita - práce v rámci celoplošného
4 0 % česká hudba,
s posluchačem, rádio zábavy a informací, vysílání
střední proud, rock,
zpravodajství a servisní info info o
dance, folk, country
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¬
50
zábavná stanice
/ 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
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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

Zprávy, počasí, kultura, publicistika,
Pop, rock, současná
politika, ekonomika, sport
taneční hudba, širší
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)

Měřítko 1:500 000
0

5

u ^ u

73-16

10

i

14

i

20

i

Hun
\

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.

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 4 9 0 / z a b
Č.j.: RRTV/28272015-bar
Z a s e d á n í R a d y č. 23 - 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 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.
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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.

282-9

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
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

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

Český rozhlas / C R o 3 Vltava

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

Rádio
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
- ranní zpravodajská Mozaika - info
přenosy z rockových klubu,
z kultury, recenze vážné hudby, Matiné alternativní hudba
setkání s osobností, odpolední publicistika,
Čajovna-pořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera - včetně přenosu
Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou Regionální vysílání v
jihomoravském a
hudební nabídku, od populárních a
zlínském regionu
folklórních písní až po vážnou hudbu, a
srovnatelnou pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických i zábavných

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

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
telefonování), Factory Bootleg Monopol
současnost CHR+hotAC zaměřeno na cílovou skupinu, (taneční hudba), Hitparáda Evropy 2
angloamerická produkce, 1 0
% domácí tvorby

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

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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nejnovější hity doplněné o
1 6 - 2 9 lets
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
oslovuje menšiny
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
společenském a
obyvatelstva
kulturním dění
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

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

Pop, rock, současná taneční
15-45 let,
hudebně-zábavná
regionální rozhlasová primárně 20¬ hudba, širší hudební záběr o
víkendu.mluvené slovo 3 29 let
stanice
17%
hudební regionální
stanice

cílová
skupina 30¬
39

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
ekonomika, sport

Aktuální informace, pravidelné zpravodajství,
retro formát (1975-1985), 30
% 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:

10 km
I
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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.
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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
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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,
dopravní informace
a sport, publicistika, diskuze, hudba a
a regionální počasí
zábava, soutěže, události regionu

Český rozhlas /
Region

regionální stanice pro území
Středočeského kraje

pop, country, folk, dechovka

Zaměření na
Zpravodajství, publicistika, zábava,
kontaktní pořady, talkshow, magazín o regionální
zahrádkaření a kutilství
zpravodajství
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Menšiny

Pořady věnované
národnostníma
sociálním menšinám

Kulturně-informační Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
rubriky o dění
v ČR, a to bez rozdílu
v regionu,
národnostních,
zpravodajství,
etnických a jiných
počasí sport
menšin
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

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)

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

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

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

RADIO UNITED
p. 25-49 let s.
Hudební stanice ve formátu
BROADCASTING country, folk a příbuzné žánry, 20-55 let
doplněno zpravodajstvím
s. r. o . . /
COUNTRY
RADIO
RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o. / Radio Beat

Lokální hudební stanice
s rockovou orientací

MEDIA BOHEMIA
Hudební regionální stanice
a . s . / R á d i o BLANÍK
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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

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

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Aktuální informace
o životě v regionu

p. 18-30 let

Podíl mluveného slova min. 7,5-8%,
Hity posledních 10ti let tvoří min.
70% celkového objemu vysílacího podíl publicistických a zpravodajských
poradu min. 3,5%, zpravodajství,
času, dále house music a D'n'B
hitparády, informace o hudbě, filmu,
kultuře životním stylu módních
trendech, soutěže

nezávislá hudební, informační,
Radio Contact
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,
oznamy a hudební upoutávky, písničky
až CHR
na přání, hudební pořady, zábava

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

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

zprávy Duchovní pořady
Nevysílá reklamy, podíl mluveného Denně
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 BONTON,
a.s / Radio Bonton

Hit rádio (CHR)

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

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o./Signál Radio

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

Podíl vážné hudby neklesne pod
16% z hudební produkce
Podíl folklórní hudby neklesne
pod 6% z hudební produkce
Klasická a duchovní hudba 14,9%

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

lokální programové
prvky

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
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hity od 70. let do současnosti

aktuální informace
Zpravodajství včetně sportu,
z regionu
informační servis, dopravní
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

VÝSLEDKY KONTROLY TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Kontrola dodržování právních předpisů a licenčních podmínek provozovatelů ve vysílání je jednou ze
základních povinností Rady, plynoucích z ustanovení § 5 zákona o vysílání. Podrobný popis systému a
shrnutí výsledků monitoringu televizního vysílání je v kapitole D v textové části výroční zprávy.
Přílohou kapitoly D je tento soupis analýz v elektronické formě.
Následující přehled uvádí analýzy záznamů kontinuálních úseků vysílání televizních programů,
vybraných televizních pořadů, obchodních sdělení atd., které Rada projednala v průběhu roku 2014
s uvedením, zda případně bylo nebo nebylo na základě monitoringu zahájeno či vedeno správní
řízení, zda byl provozovatel či jiný subjekt upozorněn na porušení zákona či licence, nebo zda si Rada
vyžádala před případnými dalšími kroky podání vysvětlení podle správního řádu apod. Přehled se
soustřeďuje na interně prováděný monitoring obsahu pořadů, obchodních sdělení a kontinuálních
úseků vysílání. V přehledu nejsou jednotlivě uváděny záznamy o velkém množství monitorovaných
pořadů, obchodních sdělení atd. vysílaných v televizi, jejichž kontrola nepřinesla signály o nějakém
pochybení a která proběhla v rámci monitoringu větších obsahových celků, jako např. celku všech
případů dotčených souhrnem podání k obsahu vysílání v období od jednoho zasedání Rady
k následujícímu, analýzami delších kontinuálních úseků vysílání, analýzami na základě screeningu,
plošnými analýzami zpravodajství či publicistiky za delší období, či měsíčním kompletem všech
premiér obchodních sdělení vysílaných na programech, které jsou trvale monitorovány.
Přehled začíná provozovateli celoplošného televizního pozemního vysílání, přičemž nejdříve je
zařazen provozovatel ze zákona – Česká televize, dále provozovatelé s licencí od provozovatelů
celoplošného pozemního vysílání CET 21 spol. s r. o., FTV Prima, spol. s r. o. a Barrandov Televizní
Studio a. s., a pak další provozovatelé televizního vysílání podle jeho různých typů. Samostatnou
pasáží je závěrečný přehled kontrol vysílání televizních obchodních sdělení – reklam, teleshoppingu a
označení sponzora pořadu či programu. Tato pasáž má v úvodu souhrnnou tabulku s počty premiér
obchodních sdělení, které byly zahrnuty do systematické kontroly v roce 2014, a stručné textové
shrnutí. Následuje soupis záznamů o analýzách obchodních sdělení v časovém řazení, ať již šlo o
analýzy, které vyplynuly ze systematického měsíčního monitoringu premiérových obchodních sdělení
a dodržování reklamních limitů na rozhodujících televizních programech, z monitoringu hlasitosti
obchodních sdělení, nebo analýzy primárně motivované jinak, tj. zejména podáními televizních
diváků, která často přicházejí dříve, než jsou k dispozici výsledky měsíčních analýz vysílání obchodních
sdělení. Analýzy pořadů, dalších částí vysílání či obchodních sdělení odvysílaných v televizi dříve než
v roce 2014, které jsou zařazeny v přehledu, byly Radou projednány až v roce 2014.
Celoplošné televizní vysílání
Česká televize
Česká televize / ČT2 a ČT sport – Dobré ráno, 16. dubna 2013 od 5:59 hodin, a Sport v regionech, 2.
května 2013 od 14:05
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla vyžádat si od provozovatele vysvětlení
podle § 137 odst. 1 správního řádu, zda došlo k začlenění ochranných známek SPINNING a SPINNER
do pořadů za úplatu či obdobnou protihodnotu, resp. na základě jakého smluvního ujednání došlo
k prezentaci uvedených ochranných známek v těchto pořadech.
Česká televize/ ČT24 – Interview Daniely Drtinové, 18. září – 25. října 2013 od 18:35 hodin

1

V rámci širšího monitoringu vysílání České televize k volbám do Poslanecké sněmovny 2013, který byl
zpracován agenturou FOCUS, bylo monitorováno mj. vysílání diskuzních pořadů s předvolební
dramaturgií na programu ČT24. V rámci pořadu Interview Daniely Drtinové vysílaného v období od
18. září 2013 do 25. října 2013 signalizovaly kvantitativní údaje vzešlé z analýzy, že se provozovatel
mohl dopustit porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání. Z toho důvodu Rada rozhodla o
vypracování dodatečné interní analýzy tohoto pořadu, která možnost pochybení nepotvrdila, s čímž
se ztotožnila Rada svým usnesením konstatujícím, že se s výsledky analýzy seznámila.
Česká televize / ČT1 – Srdečný pozdrav ze zeměkoule, 22. prosince 2013 ve 14:45 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Srdečný pozdrav ze
zeměkoule, který obsahoval několik vulgarismů.
Česká televize / ČT1 – Zlatý časy, 27. prosince 2013 od 16:50 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Škoda lásky, 5. ledna 2014 od 20:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Čtvrtá hvězda, 6. ledna 2014 od 21:05 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Případy 1. oddělení, 6. ledna 2014 od 20:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT2 – vysílání 11. ledna 2014 v úseku 8:00–20:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licence a byl
vyhodnocen jako nemající žádné závady. Rada tedy nepodnikla žádné další kroky.
Česká televize / ČT1 – Případy 1. oddělení, 20. ledna 2014 ve 20:00 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, který obsahoval vulgarismy. Rada upozornila
provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím,
že odvysílal pořad, který obsahoval nadávky a vulgarismy, čímž porušil povinnost nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je
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to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do
6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1, ČT24 – Události v regionech, Události, Reportéři ČT, Interview ČT24, Hyde Park,
Události, komentáře, Ekonomika ČT24, Události v kultuře a Otázky Václava Moravce v období únor –
březen 2014, příspěvky informující o příslušnících menšin a specifických skupin
Předmětem analýzy byly pořady nebo části pořadů Události v regionech, Události, Reportéři ČT,
Interview ČT24, Hyde Park, Události, komentáře, Ekonomika ČT24, Události v kultuře a Otázky
Václava Moravce, které se nějakým způsobem dotýkaly problematiky menšin nebo specifických
skupin občanů. Rada přijala usnesení, že se s analýzou pořadů seznámila, které vyjadřuje skutečnost,
že monitoring nepřinesl poznatky, které by Rada považovala za možné porušení zákona.
Česká televize / ČT1 – Škoda lásky, 2. února 2014 ve 20:00 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání a na základě analýzy se rozhodla upozornit
provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť pořad obsahoval vulgarismy.
Česká televize / ČT2 – S ČT sport na vrchol aneb Nová energie českého lyžování, 16. února 2014 ve
22:23:13 hodin
Rada se pořadem zabývala na základě screeningu a rozhodla se zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení § 53a odst. 3 zákona o vysílání, protože pořad nebyl na svém začátku
označen piktogramem pro umístění produktu. Rada si dále podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jedná v případě dvou
vteřinových předělů uvnitř pořadu, které obsahují obchodní sdělení. Rada se následně rozhodla
provozovatele upozornit na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona o vysílání, protože porušil
povinnost každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na
konci zřetelně označit jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou
sponzora.
Česká televize / ČT1 – pořady Události v regionech, Události v regionech plus, Týden v regionech, Z
metropole a Zajímavosti z regionů vysílané ve dnech 1.–14. dubna 2014
Analýza zaměřená na regionální pořady ČT nepřinesla poznatky o porušení zákona ze strany ČT, což
Rada vyjádřila přijetím usnesení, že se s výsledky analýzy seznámila, a nepřistoupila k nějakým dalším
krokům.
Česká televize / ČT1 – Sama doma, vysílání v dubnu 2014 pravidelně od 12:30 hodin
Rada se věcí zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Cyklický pořad,
který provozovatel na svých internetových stránkách charakterizoval jako publicistický, obsahoval
umístěné produkty. Jelikož toto není zákonem umožněno a zároveň pořad fakticky odpovídal spíše
zábavnímu (lifestylovému) formátu, Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od
provozovatele vysvětlení, jaký je charakter pořadu. Provozovatel ve svém vysvětlení uvedl, že je
pořad koncipován jako zábavně-informativní, což bylo Radou akceptováno. Protože však vydání
pořadu ze dne 25. dubna 2014 obsahovalo umístěný produkt, tablety značky Lenovo, který tvořil
ústřední prvek vedeného rozhovoru a ztrácel tak funkci prvku přirozeného prostředí a mohl tak být
nepatřičně zdůrazněn, Rada zahájila s provozovatelem správní řízení pro možné porušení ustanovení
§ 53a odst. 2 písm. c) zákona o vysílání. Správní řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno. Rada si
dále podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení k prezentaci potravin
řady BIOHARMONIE ve vydání z 8. dubna 2014, které nebylo označeno jako pořad s umístěným
produktem. Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
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Česká televize / ČT1 – Vše o vaření, vydání vysílaná 9. dubna 2014 od 14:03 hodin a 23. dubna 2014
od 14:03 hodin
Rada se věcí zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Pořady obsahovaly
umístěné produkty multifunkční kráječ nudlí a misku na vaření v páře značky TESCOMA, které byly
nepatřičně zdůrazněny. Rada provozovateli vydala dvojí upozornění na porušení ustanovení § 53a
odst. 2 písm. c) zákona o vysílání.
Česká televize / ČT2 – Dělníci bulváru, 16. dubna 2014 ve 20:00 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání a na základě analýzy se rozhodla upozornit
provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť pořad obsahoval vulgarismy.
Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Vzpomínka na sovětské vojáky, 9. května 2014 od 19:00
hodin
Rada se touto reportáží zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla požádat provozovatele o
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, na základě jakých zdrojů byla v daném zpravodajském
příspěvku podána informace o tom, že „Na příchod sovětských vojáků téměř do svobodné Prahy před
69 lety se vzpomínalo i v české metropoli.“, resp. z jakých zdrojů bylo čerpáno, když bylo uvedeno, že
při příchodu sovětských vojsk byla Praha již téměř svobodná. Provozovatel uvedl, že se při formulaci
opíral o názory řady současných historiků, kteří se obdobím druhé světové války zabývají, přičemž
uvedl i konkrétní příklady. Rada se seznámila s vysvětlením a k dalším krokům nepřistoupila.
Česká televize / ČT1 – Události v regionech (Ostrava), čtená zpráva Dva fotbaloví fanoušci z Ostravy
dostali 3letý podmíněný trest, 15. května 2014 od 18:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona o vysílání, neboť odvysíláním zpravodajského příspěvku se
dopustil porušení povinnost provozovatele bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo
vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.
Česká televize / ČT Sport – Touchdown, 16. května 2014 od 13:10 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Rada si podle
§ 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, na základě jakých smluvních
ujednání byly v rámci soutěže, jež byla součástí pořadu, prezentovány ceny – míč značky Wilson a
poukaz od společnosti Kittfort Praha, jelikož pořad nebyl označen jako obsahující umístění produktu.
V odpovědi provozovatel odepřel vysvětlení podat. Následně tedy bylo s provozovatelem zahájeno
správní řízení pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona o vysílání. V průběhu řízení vyšlo
najevo, že uzavřené smluvní vztahy se týkaly čistě sponzoringu, přičemž z hlediska označení
sponzorovaného pořadu nebyl v tomto případě zaznamenán problém. Porušení zákona se tedy
neprokázalo a správní řízení bylo zastaveno.
Česká televize / ČT2 – Nedej se plus, 8. června 2014 v 11:28 hodin
Případem se Rada zabývala na základě souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, z jakého důvodu pořad neobsahoval vyjádření druhé strany
sporu, tedy zástupců firmy František Jampílek, ke smlouvě mezi městem Vodňany a firmou František
Jampílek, a dále, z jakého důvodu pořad neobsahoval vyjádření protistrany či faktické ověření údajné
hlučnosti pískovny v těsné blízkosti obce Čavyně, resp. proč byl v obou zmíněných případech dán
prostor k vyjádření pouze odpůrcům pískovny, nikoli jejím zastáncům. Po seznámení s vysvětlením
provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, 16. června 2014 ve 21:39 hodin
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V rámci souhrnu podání se Rada zabývala tímto pořadem, a vyžádala si od provozovatele podle § 137
odst. 1 správního řádu vysvětlení, na jakých konkrétních vstupních informacích bylo založeno tvrzení
reportéra, že „Alena Vitásková s Michaelou Schneiderovou v podstatě pomohly svým známým“ a
z jakého důvodu byl údajný klíčový důkaz o nezákonnosti udělení licencí Zemkovým elektrárnám ještě
před jejich dokončením podložen informacemi vycházejícími z anonymního zdroje. Po seznámení
s vysvětlením rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3
zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit odvysíláním nepodložených informací a svědectví, ačkoli
soud v této kauze doposud nerozhodl. Jelikož reportáž vycházela z domněnek a spekulací, mohl se
provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Případ dosud není uzavřen.
Česká televize / ČT art – Události v kultuře, příspěvek o instalaci pomníku českým letcům RAF, 17.
června 2014 ve 20:00 hodin
Případem se Rada zabývala na základě souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, z jakého důvodu obsahoval příspěvek o instalaci pomníku
letcům RAF na Klárově pouze názor historičky umění Mileny Bartlové, která vyjádřila svůj negativní
postoj k instalaci, a nikoli vyjádření zástupců protistrany, jež instalaci odsouhlasila, zejména
zastupitelstva Prahy 1, a proč nebylo divákům umožněno, aby k dané záležitosti získali ucelenou
informaci. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Česká televize / ČT Sport – označení sponzora programu Tipsport, 17. června 2014 ve 20:48 hodin
Rada se případem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
byl upozorněn na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání, jelikož předmětný sponzorský
vzkaz byl odvysílán bezprostředně po skončení pořadu Studio MS způsobem, jako by šlo o označení
sponzora pořadu.
Česká televize / ČT :D a ČT art – vysílání ČT :D 20. července 2014 v úseku 10:37–20:00 hodin a ČT art
na přelomu dnů 20. a 21. července 2014 v úseku 20:00–00:13 hodin
Monitoring obsahu kontinuálního úseku vysílání programů ČD :D a ČT art nepřinesl bezprostřední
poznatky o nějakém pochybení provozovatele, ovšem Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání byl na programu ČT art
odvysílán pořad Vítkovice – Gala večer, respektive na základě jakých smluvních ujednání byl tento
pořad získán pro vysílání České televize, a vysvětlení cenové části ujednání a případných závazků ČT
z těchto ujednání. Rada se následně seznámila s podaným vysvětlením provozovatele bez dalších
kroků.
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, reportážní blok věnovaný událostem na Ukrajině, 21. července
2014 od 19:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla vyžádat si od provozovatele vysvětlení
podle § 137 odst. 1 správního řádu, z jakého důvodu se v bloku nevěnoval tiskové konferenci ruského
ministerstva obrany, na níž zazněly tvrzení týkající se ukrajinských baterií BUK na místě sestřelu a
pohybu ukrajinského letounu v blízkosti sestřeleného letadla (a v rámci vyváženosti též reakci
ukrajinské strany na zveřejnění daných tvrzení), když v dané relaci zároveň zveřejnil kontroverzní
záběry údajného převozu protiletadlového raketového systému k ruským hranicím (s dovětkem, že je
ruské ministerstvo obrany odmítá). Rada se seznámila s podaným vysvětlením a nepřistoupila
k dalším krokům.
Česká televize / ČT1 – vysílání 1. srpna 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Posuzován byl
komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se seznámila s analýzou
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obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení provozovatele nebyl
zjištěn.
Česká televize / ČT1 – Eden, 13. srpna 2014 ve 20:05 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Eden,
který obsahoval několik vulgarismů.
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Česká televize / ČT art – Prodaná nevěsta, 2. září 2014 od 20:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a podle § 137 odst. 1 správního řádu si vyžádala
od provozovatele vysvětlení, zda byl přímý přenos opery Prodaná nevěsta sponzorován, a v případě,
že ano, kdo byl tímto sponzorem. Rada se s vysvětlením České televize seznámila a nepřistoupila
k dalším krokům.
Česká televize / ČT1 – Losování Mimořádné Sportky a Šance, 12. září 2014 od 19:59 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a podle § 137 odst. 1 správního řádu si vyžádala
od provozovatele podání vysvětlení, z jakého důvodu začlenil do závěrečných titulků pořadu Losování
Mimořádné Sportky a Šance v pátek 12. září 2014 od 19:59 hodin na programu ČT1 sdělení
upozorňující na neloterijní produkty pod značkou Sazka Ticket, která byla deklarována jako
spoluproducent pořadu, přestože není označením žádné společnosti zapsané v Obchodním rejstříku.
Ke konci roku 2014 nebyla věc uzavřena.
Česká televize / ČT1 – Pečený sněhulák, 15. září 2014 a 22. září 2014 od 21:00 hodin
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení §
32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že dne 15. září 2014 a 22. září 2014
odvysílal pořad Pečený sněhulák, který obsahoval několik vulgarismů.
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Studio 6, 18. září 2014 od 5:59 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání nepravdivého redakčního skutkového
tvrzení, že sovětská invaze do Polska 17. září 1939 „zahájila 2. světovou válku v Evropě“, jehož
odvysíláním provozovatel mohl porušit jednu ze stěžejních zásad objektivního a vyváženého
informování. Rada proto zahájila správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání. Ke
konci roku 2014 nebylo správní řízení uzavřeno.
Česká televize / ČT24 – obrazová zpráva bez komentáře, 23. září 2014 od 16:28 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a podle § 137 odst. 1 správního řádu si vyžádala
od provozovatele vysvětlení, z jakého důvodu zařadil v titulku popisujícím videoklip tygřích mláďat
informaci, že poloostrov Krym spadá pod Rusko, když (nejen) Česká republika neuznala referendum
stvrzující připojení Krymu k Rusku.
Česká televize / ČT24 – přenos z volební místnosti, 17. října 2014 v 18:07 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala momentem, kdy došlo k přerušení pravidelného vysílání
programu ČT24 a moderátorka předala slovo reportérovi do volební místnosti na Praze 5, kam
přicházel volit prezident Zeman. Rada si vyžádala od provozovatele podle § 137 odst. 1 správního
řádu vysvětlení, z jakého důvodu byl dán prezidentu Miloši Zemanovi v průběhu voleb při přímém
přenosu prostor, aby veřejně sdělil, koho volil ve druhém kole senátních voleb, čímž mohlo dojít
k ovlivnění volby ve volebním obvodě č. 21 na Praze 5. Provozovatel poskytl vysvětlení, případ dosud
nebyl uzavřen.
Česká televize / ČT1 – reklama Tesco, jež byla do vysílání zařazena jako audiovizuální celek, sestávající
z úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka
a závěrečného označení sponzora Tesco, 21. října 2014 od 20:04 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona o vysílání, jehož se mohl dopustit
odvysíláním dané reklamy.
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Česká televize/ ČT1 – reklama Tesco, jež byla do vysílání zařazena jako audiovizuální celek, sestávající
z úvodního označení sponzora Tesco, pseudopořadu Amerika, mezinárodní inspirace Romana Vaňka
a závěrečného označení sponzora Tesco, 21. října 2014 od 20:04 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, neboť reklama nebyla
pro diváka jako reklama rozeznatelná a jako reklama nebyla ve vysílání oddělená od ostatních částí
vysílání.
Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, 29. října 2014 od 22:00 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, na základě jakého klíče byli vybírání hosté, kteří se v rámci
pořadu vyjadřovali k tématům udělování státních vyznamenání a návštěvy prezidenta Miloše Zemana
v Čínské lidové republice, protože zastoupení příznivců a odpůrců postupu a politiky prezidenta
Zemana bylo v pořadu značně disproporční, a to ve prospěch jeho odpůrců.
Česká televize / ČT2 – Auto Moto Revue, 1. listopadu 2014 v 18:15 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona o vysílání, tedy povinnosti provozovatele pořady obsahující umístění
produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž
po tomto přerušení zřetelně označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil
tím, že pořad Auto Moto Revue byl označen jako pořad obsahující umístění produktu pouze na svém
konci, na jeho začátku tato informace absentovala. Dále Rada rozhodla požádat provozovatele podle
§ 137 odst. 1 správního řádu o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla v pořadu Auto Moto Revue
označena jako správná odpověď na otázku „V jakém období platí povinnost používat zimní
pneumatiky u automobilů?“ odpověď 1. listopad až 30. duben, když ustanovení § 40a odst. 1 zákona
č. 361/2000 Sb. uvádí, že v období od 1. listopadu do 31. března lze užít motorové vozidlo kategorie
M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních
pneumatik.
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, 2. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Pečený sněhulák, 3. listopadu 2014 od 21:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Vulgarismy ve vysílání rozhlasu, 6. listopadu 2014 od 19:00
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla požádat provozovatele o podání
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, na základě jakých zdrojů v příspěvku informovala, že
petici proti kritice výrazů prezidenta Miloše Zemana, která vznikla z dílny Strany práv občanů,
podepsalo 55 tisíc lidí.
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Česká televize / ČT1 – Události, 7. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. V souvislosti s reportáží s názvem Jak ušetřit za
teplo si Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, z jakého
důvodu uvedl v přímém odkazu na vyhlášku č. 237/2014 Sb., stanovující povinnost vybavení přístroji
registrujícími dodávku tepelné energie, pouze dva typy měřidel, přestože vyhláška zahrnuje i jiné typy
přístrojů, přičemž divák tak může nabýt dojmu, že jiná metoda, než ty, které jsou uvedeny
v reportáži, není zákonem umožněna.
Česká televize / ČT1 – Události, 13. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, z jakého důvodu byla v reportáži věnované konferenci o
svobodném podnikání z odvysílaného výroku prezidenta Miloše Zemana vystřižena zmínka o Zdeňku
Bakalovi.
Česká televize / ČT1 – Události, 21. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení v souvislosti s reportáží o padělcích značkového zboží, zda
uzavřel smluvní ujednání se společností ZOOT, a. s., a z jakého důvodu byla v reportáži prezentována
tato společnost, včetně identifikovatelných záběrů její provozovny.
Česká televize / ČT1 – Pečený sněhulák, 24. listopadu 2014 od 20:57 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy na nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22 hodin do 6 hodin druhého dne.
Česká televize / ČT1 – Kancl, 1. prosince 2014 od 20:58 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy na nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22 hodin do 6 hodin druhého dne.
Česká televize / ČT1 a ČT24 – Studio 6, 1. prosince 2014 od 5:59 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení ohledně výroku vedoucí Portálu ČT24, která tvrdila, že
vlastníkem obsahu zveřejněného uživateli na sociální síti Facebook je společnost Facebook, přičemž
však ve smluvních podmínkách užívání této sociální sítě je explicitně uvedeno, že vlastníkem
veškerého obsahu i zveřejněných informací je uživatel.
CET 21 spol. s r. o.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – vysílání, 18. září – 25. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání různých provozovatelů k volbám do Poslanecké sněmovny 2013
byl monitorován také program NOVA. Analýza zpravodajské relace Televizní noviny vysílané v období
18. září – 25. října 2013 ukázala, že provozovatel se mohl dopustit porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona o vysílání, neboť v cyklu volebních speciálů prezentoval pouze pět kandidujících subjektů
(ČSSD, ODS, TOP 09, ANO, SPOZ), čímž jim poskytl neúměrně velký prostor oproti ostatním. Rada si
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proto podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, podle jakého klíče
bylo vybráno pět politických uskupení pro prezentaci ve speciálních předvolebních příspěvcích.
Provozovatel vysvětlil, že výběr právě těchto politických subjektů vycházel především z průzkumu
volebních preferencí CVVM, ale i z průzkumů společností ppm factum, TNS Aisa a STEM, na základě
kterých byl učiněn závěr, že relevantními politickými subjekty pro parlamentní volby 2013 jsou ČSSD,
ODS, TOP 09, ANO, KSČM a SPOZ. Rada se seznámila s vyjádřením a z důvodu absence strany KSČM
v předvolebních speciálech Televizních novin rozhodla upozornit provozovatele na porušení § 31
odst. 3 zákona o vysílání, kterého se dopustil znevýhodněním konkrétní politické strany (KSČM)
oproti ostatním politickým subjektům. Druhý případ se týkal předvolebního diskuzního pořadu Vaše
volba – kdo si zaslouží váš hlas. Rada se tímto případem začala zabývat již v roce 2013, kdy si na
základě stížnosti vyžádala od provozovatele podání vysvětlení, na základě jakých hledisek vybíral
hosty do tohoto pořadu. Provozovatel vysvětlil, že výběr stanovil na základě různých předvolebních
průzkumů preferencí, zejména průzkumu CVVM. Rada se poté k případu vrátila v rámci širšího
předvolebního monitoringu. Podrobná analýza případu ukázala na problematičnost ve výběru hostů,
a i v tomto případě Rada rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání. Správní řízení bylo později zastaveno z důvodu absence
předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona, Rada však rozhodla upozornit
provozovatele na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Na vaší straně, 15. prosince 2013 od 19:30
hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a podle § 137 odst. 1 správního řádu požádala
provozovatele o vysvětlení, na základě jakých zdrojů bylo v reportáži interpretováno užití dopravního
značení jako porušení zákona („dopravní značení v řadě případů přímo vybízí řidiče, aby porušovali
předpisy o parkování“), pokud § 76 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí, že místní úprava provozu na
pozemních komunikacích je nadřazena obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazena místní i obecné úpravě provozu
na pozemních komunikacích. Po vysvětlení Rada rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro
možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit odvysíláním reportáže, v níž
byl divákům předkládán závěr, že umisťováním dopravního značení vybízejí kompetentní orgány
k porušování zákona, které je v jiných případech trestáno. Divákovi bylo přitom zatajeno, že je-li
umístěno dopravní značení, má toto povahu pravidla chování, které je nadřazeno obecné úpravě
provozu na pozemních komunikacích. Tím, že reportáž opomenula podstatnou a s předkládanou
informací úzce související informaci, se provozovatel vysílání mohl dopustit porušení povinnosti
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a
vyváženosti. Ve správním řízení byla následně provozovateli uložena pokuta ve výši 100 000 Kč.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Sněženky a machři po 25 letech, 18. prosince 2013 ve 20:20 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Sněženky a machři po 25
letech, který obsahoval několik vulgarismů.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Ordinace v růžové zahradě, 19. prosince 2013 ve 20:20 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Ordinace v růžové
zahradě, který obsahoval několik vulgarismů.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Natěrač, 21. prosince 2013 ve 14:00 hodin
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Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení § 32
odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Natěrač, který obsahoval
několik vulgarismů.
CET 21 spol. s r. o. / Nova Cinema – vysílání 7. ledna 2014 v úseku 8:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada upozornila provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu Upíří deníky IV (7) dne
7. ledna 2014 ve 14:13 hodin na programu Nova Cinema se dopustil porušení povinnosti nezařazovat
v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval záběry hrubého
násilí. Záběry mohly způsobit zejména dětským divákům psychický otřes a zejména u dětí nízkého
věku přispět ke snížení jejich citlivosti vůči násilí a negativně ovlivnit jejich psychiku.
CET 21 spol. s r. o. / Nova sport – vysílání 8. ledna 2014 v úseku 12:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla požádat provozovatele o podání
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, z jakého důvodu byla v pořadu Element, vysílaném dne
8. ledna 2014 od 18:20 hodin na programu Nova sport, uveřejněna loga subjektů Skullcandy a Smith
Optics, které nebyly na začátku pořadu v označení sponzorů uvedeny jako sponzoři pořadu, a to
s přihlédnutím k faktu, že tato loga byla zařazena do vysílání pořadu totožným způsobem jako loga
subjektů označených na začátku pořadu jako sponzoři. Po seznámení s vysvětlením provozovatele
Rada nepřistoupila k dalším krokům.
CET 21 spol. s r. o. / Nova – Televizní noviny, reportáž Válka policistů: odbory stojí za Červíčkem, 9.
ledna 2014 od 19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu, resp. reportáže
se mohl dopustit porušení povinnosti dbát zásad objektivity a vyváženosti. Vzhledem k okolnosti, že
účastník řízení dosud nebyl Radou upozorněn na typově shodné porušení povinnosti, rozhodla
později Rada správní řízení zastavit. Zároveň však rozhodla upozornit provozovatele na porušení § 31
odst. 3 zákona o vysílání.
CET 21 spol. s r. o. / Telka – vysílání 24. ledna 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se
seznámila s analýzou obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení
provozovatele nebyl zjištěn.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny a Střepiny v období únor–březen 2014, příspěvky
informující o příslušnících menšin a specifických skupin
Předmětem analýzy byly pořady nebo části pořadů Televizní noviny a Střepiny, které se nějakým
způsobem dotýkaly problematiky menšin nebo specifických skupin občanů. Rada přijala usnesení, že
se s analýzou pořadů seznámila, které vyjadřuje skutečnost, že monitoring nepřinesl poznatky, které
by Rada považovala za možné porušení zákona.
CET 21 spol. s r. o. / fanda – vysílání 9. února 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licence. Rada si
podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jestli upoutávky na vlastní
pořady objevující se ihned po reklamě slouží jako předěly mezi reklamou a ostatním vysíláním a jestli
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je to dostatečné pro informovanost diváků, dále jakým způsobem jsou vytvářeny upoutávky na
pořady, které následují ihned po reklamě, aby byla reklama od ostatních částí vysílání rozeznatelná.
Rada se poté rozhodla upozornit provozovatele na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání,
neboť provozovatel porušil povinnost zajistit, aby reklama byla snadno rozeznatelná a zřetelně
oddělená od ostatních částí vysílání.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – reklama na Blesk magazín s příručkou 12 poloh pro nejlepší orgasmus,
20. února 2014 v 19:26 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání reklamy, obsahující záběry na
fotografie dvojic souložících v různých sexuálních polohách s komentářem, které mohly u nezralých
dětských diváků vzbudit předčasný zájem o sexualitu a přivést je k zakoupení magazínu s obsahem
pro děti zcela nevhodným. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o
vysílání ve spojení s § 32 odst. 5 zákona o vysílání.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Kriminálka Anděl, 3. března 2014 ve 20:20 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, který obsahoval vulgarismy. Rada upozornila
provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím,
že odvysílal pořad, který obsahoval nadávky a vulgarismy, a porušil tak povinnost nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je
to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin
do 6:00 hodin druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA a Nova Cinema – Beze stopy II (18), 13. března 2014 na programu NOVA
od 14:25 hodin a 14. března 2014 na programu Nova Cinema od 8:30 hodin
Porovnání databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu signalizovalo
možnost vysílání dílu seriálu, jehož obsah může způsobit ohrožení dětí a mladistvých a který byl opět
zařazen do vysílání v čase 6–22 hodin. Monitoring ovšem nepřinesl žádné poznatky o pochybení,
neboť provozovatel neodvysílal sankciovaný díl Odkaz, ale následující díl Dvojník, přičemž epizody
přečísloval, aby nebyla plynulost série v přehledech programu narušena.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Zabíjel kvůli klobáse, dostal 5 let, 25. března
2014 od 19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a podle § 137 odst. 1 správního řádu požádala
provozovatele o vysvětlení, na základě jakého zdroje byl v reportáži zabitý muž označen za zloděje
klobás, a z jakých zdrojů provozovatel čerpal, když v reportáži uvedl, že k vraždě došlo ve 4 hodiny
ráno a že pachatel vraždy byl majitelem stánku s občerstvením. Po vysvětlení Rada rozhodla
upozornit provozovatele na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, tedy povinnosti
zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, neboť reportáž
obsahovala nepravdivé informace, když uvedla, že zabitý muž byl zlodějem klobás a pachatelem
vraždy byl majitel stánku s občerstvením.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Památkový inspektor: Moravský Krumlov, 6.
dubna 2014 od 19:30 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala reportáží o městu Moravský Krumlov, přičemž si podle §
137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, z jakých informačních zdrojů čerpal,
když v reportáži uvedl, že rozbité okénko do sklepa „je jediná přístupová cesta“ do zámku Moravský
Krumlov a zda sdělení typu „možná chytíte lepru nebo dýmějový mor…“ či „všechny, kteří jsou
zodpovědní za takto zuboženou kulturní památku, pozavírat do místní hladomorny.“, považuje za
informace zpravodajského charakteru. Provozovatel uvedl, že reportáž byla zpracována
v odlehčeném duchu s využitím zábavních prvků, ironie a nadsázky, proto i uvedené zmínky je třeba
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vnímat v kontextu celého zpracování. Rada se seznámila s vysvětlením a k dalším krokům
nepřistoupila.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – vysílání 14. dubna 2014 v úseku 6:00–22:20 hodin
Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť odvysíláním
pořadu Kriminálka Las Vegas XIII (21) dne 14. dubna 2014 ve 21:25 hodin se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6 do 22 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, obsahoval scény,
jež lze svým pojetím zařadit do žánru hororu, obsahující hrubé násilí a scény důsledků násilí. Závadný
charakter měla scéna, v níž je muž za zátylek napíchnut na hák a vytažen ke stropu, což doprovází
jeho bolestivý křik a dále scéna, v níž je záběr na mužovo, nožem rozpárané, tělo na pitevním stole,
který doprovází komentář patologa. Záběry by mohly způsobit dětským divákům psychický otřes a
stavy úzkosti a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti vůči násilí a negativně
ovlivnit jejich psychiku. Vzhledem k poznatkům analýzy kontinuálního úseku vysílání programu si
Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, proč se vysílání
odchýlilo v dopoledním bloku mezi 9. a 12. hodinou od vysílacího schématu podle platných licenčních
podmínek, resp. proč namísto dramatické tvorby v tomto vysílacím čase byl zařazen pořad
publicistický (Střepiny) a pořad lifestylový (Tescoma s chutí). Dále si Rada podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, zda označení sponzora Česká spořitelna
odvysílané dne 14. dubna 2014 v 19:29 hodin na programu NOVA informovalo o sponzorování
programu NOVA, jak bylo v označení sponzora textově uvedeno, či o sponzorování pořadu, jak
v audio složce sdělil ženský hlas, tj. pořadu, který po označení sponzora následoval, tedy zpravodajské
relace Televizní noviny. Po seznámení s vysvětleními provozovatele Rada nepřistoupila k dalším
krokům.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – vysílání Kriminálka Las Vegas XI a Kriminálka Miami IV v různých dnech
v období 17. dubna – 27. června 2014 od 17:30 hodin
Porovnání databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu signalizovalo
možnost vysílání dílů seriálů, jejichž obsah může způsobit ohrožení dětí a mladistvých, a které byly
opět zařazeny do vysílání v čase 6–22 hodin. Monitoring zahrnoval série Kriminálka Miami IV a
Kriminálka Las Vegas XI. K zahájení správního řízení nebyl shledán důvod, neboť provozovatel ty
z epizod, za jejichž uvedení v odpoledních hodinách byl v minulosti sankciován, do vysílání tentokrát
nezařadil. Je tedy zřejmé, že postoj Rady, že určité díly nelze s ohledem na zákon vysílat mezi 6. a 22.
hodinou, byl respektován.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – vysílání 23. dubna – 23. května 2014
V rámci širšího monitoringu vysílání různých provozovatelů k volbám do Evropského parlamentu
2014 bylo monitorováno také vysílání programu NOVA. Analýza předvolebního vysílání zpravodajství
a publicistiky programu NOVA nepřinesla poznatky o nějakém pochybení, což bylo reflektováno
usnesením konstatujícím, že se Rada s výsledky analýzy seznámila.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Kriminálka Miami IV (8), 30. dubna 2014 od 17:35 hodin
Porovnání databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu signalizovalo
možnost vysílání dílu seriálu, jehož obsah může způsobit ohrožení dětí a mladistvých, a který byl opět
zařazen do vysílání v čase 6–22 hodin. Analýza však nepřinesla žádné poznatky o nějakém pochybení,
neboť provozovatel neodvysílal sankciovaný díl Přibitý, ale následující díl Hellraisers, přičemž epizody
přečísloval, aby v přehledech programu nebyla plynulost série narušena.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Ordinace v růžové zahradě 2, 8. května 2014 od 20:20 hodin
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Rada se tímto dílem seriálu zabývala v rámci souhrnu podání a na základě analýzy rozhodla
s provozovatelem zahájit správní řízení pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona o vysílání,
neboť v pořadu se vyskytlo tzv. umístění produktu Gliss kur Million Gloss, který byl v pořadu
nepatřičně zdůrazněn. Ve správním řízení Rada uložila pokutu ve výši 300 000 Kč.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Vojenská přehlídka vyvolává strach, 9. května
2014 od 19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, neboť odvysíláním tohoto příspěvku došlo
k jednostrannému, explicitnímu spojení Ruska s nepokoji na Ukrajině, resp. byla manipulativním
způsobem dávána do souvislosti vojenská přehlídka na Rudém náměstí u příležitosti Dne vítězství
s aktuálními událostmi na Ukrajině. Ve správním řízení proběhlo dokazování, případ nebyl do konce
roku 2014 uzavřen.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Kriminálka Miami IV (18), 15. května 2014 od 17:35 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
byl upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, protože zmiňovaný
pořad, vysílaný v podvečerním čase, mohl ohrozit vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahoval explicitní
scény násilí a jeho následků, které mají potenciál u dětského diváka vyvolat psychický otřes či snížení
citlivosti ve vztahu k vnímání násilí.
CET 21 spol. s r. o. / fanda – 20. května 2014
Případ překročení reklamního limitu byl zaznamenán v rámci monitoringu televizního vysílání formou
screeningu. V čase 13:00–14:00 hodin monitorovaného dne byl na programu fanda překročen limit
pro vysílání reklam a teleshoppingu, a to o 130 sekund. Protože provozovatel již byl v minulosti na
překročení reklamního limitu upozorněn a následně byl za tento správní delikt i pokutován, bylo
s ním zahájeno správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona o vysílání. Správní
řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Kriminálka Miami III (8), 27. března 2014 v 17:37 hodin
Rada se pořadem zabývala na základě screeningu a rozhodla se upozornit provozovatele na porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, protože pořad obsahoval scény s potenciálem vyvolat u
dětského diváka psychický otřes, snížení citlivosti diváka při vnímání násilí a k narušení přirozeného
vnímání nezbytnosti důstojného nakládání s ostatky. Tím provozovatel porušil zákaz nevysílat v úseku
od 6 do 22 hodin pořady a upoutávky, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí
a mladistvých.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Andělé a démoni, 14. června 2014 od 20:20 hodin
Porovnání databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu signalizovalo
možnost vysílání pořadu, jehož obsah může způsobit ohrožení dětí a mladistvých a který byl opět
zařazen do vysílání v čase 6–22 hodin. Analýza však prokázala, že varianta filmu odvysílaná dne 14.
června 2014 se ve v detailech lišila od varianty filmu, za jejíž odvysílání Rada v minulosti vydala
upozornění na porušení zákona. Vypuštění řady záběrů otupilo výraznou měrou drásavé vyznění
některých scén. Porušení zákona tak nebylo shledáno.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Expozitura (4), podtitul Sedmý den, 20. června 2014 od 20:20 hodin
Porovnání databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu signalizovalo
možnost vysílání pořadu, jehož obsah může způsobit ohrožení dětí a mladistvých a který byl opět
zařazen do vysílání v čase 6–22 hodin. Z analýzy vyplynulo, že oproti dřívějšímu odvysílání
odpovídajícího pořadu se provozovatel nyní pokusil se situací vypořádat a podnikl kroky k tomu, aby
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dopad scén či vyznění celého pořadu zmírnil, ať již vynecháním nejhorších scén nebo jejich zamlžením
– rozostřením. Téma pořadu však zůstalo stejné – policejní vyšetřování únosu a u/mučení žen za
účelem uspokojení zvrhlých sexuálních tužeb, přičemž celý příběh byl ztvárněn značně realisticky a
působivě, což stále mohlo vést k možnému ohrožení dětí a mladistvých. Rada rozhodla zahájit
s provozovatelem správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť
odvysíláním pořadu se mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6 do 22 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, obsahoval
četné silně emotivní scény realisticky zobrazující osoby vystavené těžkému tělesnému a duševnímu
utrpení z motivu psychické abnormality, sadismu a zištnosti a počínání jejich mučitele, které mohly
způsobit zejména dětským divákům, jejichž přítomnost u obrazovek není možné v tomto vysílacím
čase vyloučit, psychický otřes, a přispět ke snížení citlivosti těchto diváků při vnímání násilí. Správní
řízení nebylo v roce 2014 uzavřeno.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Kriminálka Las Vegas XII (9), 20. června 2014 od 17:32 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Předmětný
pořad, odvysílaný v podvečerním čase, mohl ohrozit vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahoval scény,
které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti k vnímání násilí a
jeho následků, jelikož obsahoval scény explicitně zobrazující násilí i následky násilí. Provozovatel již
byl na typově shodné porušení zákonných ustanovení upozorněn, a proto s ním bylo zahájeno správní
řízení pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání. Správní řízení nebylo do
konce roku 2014 ukončeno.
CET 21 spol. s r. o. / Telka – vysílání 18. července 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla upozornit provozovatele, na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, neboť v čase 18:05 hodin a 20:00 hodin byly
bezprostředně před vysílanými reklamami a v čase 21:13 hodin v bezprostřední návaznosti na
vysílané reklamy zařazeny upoutávky provozovatele na vlastní pořady, čímž se provozovatel dopustil
porušení povinnosti, aby reklama byla ve vysílání snadno rozeznatelná a zřetelně zvukově, obrazově
nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělená od ostatních částí vysílání.
CET 21 spol. s r. o. / Fanda – Kriminálka Miami III (8), 1. srpna 2014 od 20:20 hodin
Porovnání databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu signalizovalo
možnost vysílání dílu seriálu, jehož obsah může způsobit ohrožení dětí a mladistvých, a který byl opět
zařazen do vysílání v čase 6–22 hodin. Z monitoringu vyplynulo, že dne 1. srpna 2014 byla odvysílána
zcela jiná epizoda, než ta, za jejíž odvysílání Rada dříve vydala upozornění na porušení zákona. Místo
problematické 8. epizody (podtitul Rychlost zabíjí) byla zařazena 16. epizoda (podtitul Není co ztratit).
Znamená to tedy, že k porušení zákona nedošlo a postoj Rady, že pořad nelze s ohledem na zákon
vysílat mezi 6. a 22. hodinou, byl respektován.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Události, reportáž Separatisté zaútočili na nemocnici, 24. srpna 2014 od
19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit odvysíláním dané
reportáže, neboť v ní došlo k věcně nesprávnému informování o současné situaci na Ukrajině,
zejména pak uvedením informace, že „Doněckem otřásl časně ráno ohlušující výbuch. Separatisté
zasáhli nemocnici.“, zdůrazněné titulkem „Separatisté zaútočili na nemocnici“, který byl uveden na
televizní obrazovce v průběhu celé reportáže, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že ostatní tuzemská
média informovala o tom, že nemocnice byla zasažena při ostřelování Doněcku ukrajinskou armádou.
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Tím se provozovatel vysílání mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Odložené případy (13), 15. září 2014 od 13:25 hodin
Porovnání databáze dříve sankcionovaných případů s aktuálními přehledy programu signalizovalo
možnost vysílání dílu seriálu, jehož obsah může způsobit ohrožení dětí a mladistvých, a který byl opět
zařazen do vysílání v čase 6–22 hodin. K zahájení správního řízení nebyl shledán důvod, neboť
provozovatel epizodu, za jejíž uvedení v odpoledních hodinách byl v minulosti sankciován, při
nynějším vysílání série vynechal – místo problematického dílu s podtitulem Dopis byl odvysílán další
díl série s názvem Chlapec v krabici. K porušení zákona nedošlo a postoj Rady, že pořad nelze
s ohledem na zákon vysílat mezi 6. a 22. hodinou, byl respektován.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Zpátky na zem, 12. října 2014 od 9:29 hodin
Rada se tímto případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení §
32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že dne 12. října 2014 odvysílal pořad
Zpátky na zem, který obsahoval několik vulgarismů.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Dva a půl chlapa, 15. října 2014 v 16:35 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, v němž zazněly vulgarismy. Rada upozornila
provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil
odvysíláním pořadu, který obsahoval vulgarismy, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to
z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 6:00
druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – František je děvkař, 19. října 2014 v 17:05 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, v němž zazněly vulgarismy. Rada upozornila
provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil
odvysíláním pořadu, který obsahoval vulgarismy a nadávky, čímž porušil povinnost nezařazovat do
programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je
to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do
6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž o napadení vychovatele v dětském domově,
22. října 2014 od 19:30 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala reportáží o napadení vychovatele v dětském domově. Rada
vyžádala podle § 137 odst. 1 správního řádu od provozovatele podání vysvětlení, z jakých zdrojů
vycházel při tvrzeních o zlomeninách vychovatele a jeho několikatýdenní rekonvalescenci, a odkud
čerpal informaci, že jsou do zařízení dětských domovů se školou umísťováni vrazi, a jak má tyto
informace podložené a ověřené. Provozovatel poskytl vysvětlení, případ nebyl do konce roku 2014
uzavřen.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Krásná pokojská, 28. října 2014 od 16:20 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / Nova – Kameňák 4, 2. listopadu 2014 od 16:40 hodin
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Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, 2. listopadu 2014 od 19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých
děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době
od 22:00 do 6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Odpolední Televizní noviny, 3. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Snídaně s Novou, 3. listopadu 2014 od 5:55 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení povinnosti
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých
děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době
od 22:00 do 6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, 3. listopadu 2014 od 19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, 4. listopadu 2014 od 19:30 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, 18. listopadu 2014 od 19:30 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení v souvislosti s reportáží věnované nástupu Romana Janouška do
vězení, z jakých zdrojů vycházel, když uvedl, že Vladimír Dryml, ředitel nemocnice ve Vrchlabí, vystavil
lékařskou zprávu, která nedoporučuje nástup Romana Janouška do věznice.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Ulice (2714), 27. listopadu 2014 od 18:29 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, protože pořad, odvysílaný v podvečerním čase,
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obsahoval scény zachycující konzumaci marihuany mladistvými osobami a tyto osoby pod vlivem
dané drogy, a to v bezvýhradně pozitivním kontextu. Takováto zobrazení mohou být potenciálně
návodná a mohla by ohrozit psychický, mravní a zejména pak fyzický vývoj dětí a mladistvých.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Televizní noviny, 1. prosince 2014 od 19:30 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání byla odvysílána reportáž
o nové léčbě cukrovky, a zda byla v této souvislosti zavřena smluvní ujednání, která zahrnovala
prezentaci léčivých přípravků Forxiga a Jardiance, jelikož balení těchto léčiv se opakovaně, v detailu,
objevovala ve vizuální složce příspěvku.
CET 21 spol. s r. o. / Nova Cinema – Taková rodinná romance, 3. prosince 2014 od 20:07 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. Provozovatel byl upozorněn na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, protože se odvysíláním pořadu dopustil porušení
povinnosti nezařazovat do programu pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy na nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22 hodin do 6 hodin druhého dne.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Dva a půl chlapa, 13. listopadu 2014 v 11:25 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal pořad Dva a půl chlapa,
který obsahoval několik vulgarismů.
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FTV Prima, spol. s r. o.
FTV Prima, spol. s. r. o. / Prima – vysílání 18. září – 25. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání různých provozovatelů k volbám do Poslanecké sněmovny 2013
Rada monitorovala také program Prima. Analýza zpravodajské relace Zprávy FTV Prima ukázala
možné problémy v korektnosti informování v reportáži Prodražování stavby trasy metra z Dejvic do
Motola odvysílané dne 20. září 2013. Rada si proto podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od
provozovatele vysvětlení, na základě jakých zdrojů bylo o věci informováno. Po seznámení s odpovědí
Rada nepřistoupila k dalším krokům. Dále se Rada zabývala diskuzními pořady Partie a MINIDUEL. Na
základě analýzy požádala provozovatele podle § 137 odst. 1 správního řádu o vysvětlení klíče, podle
kterého byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do PS PČR
2013 do jednotlivých vydání těchto pořadů v období 18. září – 25. října 2013. V souvislosti s pořadem
Partie rovněž žádala o podání vysvětlení, zda byl pořad koncipován v předvolebním období jako
předvolební. V souvislosti s pořadem MINIDUEL Rada žádala o vysvětlení, co určovalo pořadí, v němž
byli jednotliví zástupci kandidujících subjektů v pořadu prezentováni. S oběma vysvětleními
provozovatele se Rada seznámila a nepřistoupila k dalším krokům.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima COOL – vysílání 22. ledna 2014 v úseku 12:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se
seznámila s analýzou obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení
provozovatele nebyl zjištěn.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima ZOOM – vysílání 24. ledna 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se
seznámila s analýzou obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení
provozovatele nebyl zjištěn.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima COOL – Jmenuji se Earl, 27. ledna 2014 v 17:10 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání a na základě analýzy se rozhodla upozornit
provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť pořad obsahoval vulgarismy.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima love – vysílání 27. ledna 2014 v úseku 7:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada
konstatovala, že se s analýzou seznámila, což je vyjádřením skutečnosti, že monitoring nezjistil žádné
pochybení.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy a Partie v období únor–březen 2014,
příspěvky informující o příslušnících menšin a specifických skupin
Předmětem analýzy byly pořady nebo části pořadů Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy a Partie, které se
nějakým způsobem dotýkaly problematiky menšin nebo specifických skupin občanů. Rada přijala
usnesení, že se s analýzou pořadů seznámila, které vyjadřuje skutečnost, že monitoring nepřinesl
poznatky, které by Rada považovala za možné porušení zákona.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima COOL – Grimm, epizoda Zlaté vejce, 25. března 2014 v 17:40 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a zahájila správní řízení pro možné porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu se provozovatel mohl
dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že
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uvedený pořad obsahoval scény krutého fyzického i psychického týrání. Tyto scény mohly způsobit
dětským divákům psychický otřes, a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti
vůči násilí a negativně ovlivnit jejich psychiku. Ve správním řízení byla následně provozovateli uložena
pokuta ve výši 200 000 Kč.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – cyklus reportáží Kam se jiní bojí v pořadu Zprávy FTV Prima a
tematicky související pořady v období duben–květen 2014
Na základě dřívějších poznatků Rada přistoupila ke komplexní analýze tematického celku z hlediska
dodržování povinností podle § 32 odst. 1 písm. i) zákona o vysílání. Na základě výsledků monitoringu
Rada vydala provozovateli upozornění na porušení zákona, jelikož některé příspěvky (celkem 6
reportáží) odvysílané v monitorovaném období (od 9. dubna do 31. května 2014) v rámci rubriky Kam
se jiní bojí, jež byla součástí Zpráv FTV Prima, utvrzovaly stereotypní předsudky vůči romské menšině.
Příslušníci této minority byli jakožto obyvatelé sociálně vyloučených lokalit homogenizováni, přičemž
jim připsané charakteristiky byly jednoznačně negativní. Na obyvatele lokalit byla uvalována
kolektivní vina a byla utvrzována představa, že Romové jsou pro majoritu nebezpeční, čímž byl
vyvoláván strach z příslušníků této etnické skupiny.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Zprávy FTV Prima, reportáž týkající se údajného pochybení
Nemocnice Jihlava, 12. dubna 2014 od 18:55 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla vyžádat si od provozovatele vysvětlení
podle § 137 odst. 1 správního řádu, jaké bylo plné znění výpovědi, kterou na kameru učinil MUDr.
David Laštovička, lékař dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Rada se seznámila s podaným
vysvětlením a nepřistoupila k dalším krokům.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – vysílání 14. dubna 2014 v úseku 6:25–22:40 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence. Rada si
podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení ohledně označení sponzora
programu – společnosti OBI. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším
krokům. Dále byl provozovatel upozorněn na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona o vysílání, a to
za odvysílání sponzorského vzkazu sponzora pořadu společnosti Vodafone, který nebyl zařazen na
začátku pořadu, ale až v jeho průběhu. S provozovatelem bylo také zahájeno správní řízení pro
možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání v souvislosti s odvysíláním příspěvku, který
pojednával o výsledcích jednání zástupců záchranné služby a Ministerstva zdravotnictví ČR, jenž byl
zařazen do vysílání v rámci Zpráv FTV Prima a který mohl porušovat zásadu objektivity tím, že poskytl
neúplné, zkreslené a manipulativní informace o výsledcích tohoto jednání. Z důvodu absence
předchozího typově shodného pochybení bylo správní řízení později zastaveno a provozovatel byl
upozorněn na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima ZOOM – Zrozeni k zabíjení? I (4), podtitul Jeffrey Dahmer, 19. dubna
2014 v 13:55 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odpoledního odvysílání dokumentárního pořadu,
který líčil extrémní deviantní násilné a sexuální jednání obrazem a slovem s otevřeností
nepřiměřenou pro dětského diváka, který na takovýto obsah není zralý a jehož psychický vývoj mohl
být takovýmto obsahem ohrožen. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona o vysílání.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – vysílání 23. dubna – 23. května 2014
V rámci širšího monitoringu vysílání různých provozovatelů k volbám do Evropského parlamentu
2014 bylo monitorováno také vysílání programu Prima. S ohledem na poznatky analýzy diskuzního
pořadu Partie si Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, na
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základě jakých hledisek bylo v období před volbami do Evropského parlamentu diskutováno pouze
s předsedou strany NS-LEV 21 o nadcházejících volbách, konkrétně v díle odvysílaném dne 11. května
2014 v čase od 11:00 hodin, čímž bylo pouze tomuto kandidátovi umožněno prezentovat se v rámci
pořadu jakožto subjekt kandidující ve volbách do Evropského parlamentu 2014, což mohlo mít za
následek zvýhodnění právě tohoto subjektu před ostatními kandidujícími. V souvislosti s rovněž
analyzovaným diskusním pořadem MINIDUEL si Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od
provozovatele vysvětlení klíče, podle kterého byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu 2014 do jednotlivých vydání tohoto pořadu a co
určovalo pořadí, v němž byli v pořadu prezentováni.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – sponzorský vzkaz Bohemia Chips v přerušení pořadu Prostřeno!, 15.
května 2014 v 18:00 hodin
Na základě souhrnu podání se Rada zabývala případem sponzorského vzkazu v přerušení pořadu
Prostřeno!, v souvislosti s nímž si Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele
vysvětlení, z jakého důvodu byl v programovém bloku přerušujícím pořad Prostřeno! zařazen mezi
upoutávkami na pořady programu Prima spot informující o tom, že sponzorem pořadu jsou Bohemia
Chips, a zda se toto označení sponzora vztahovalo k pořadu Prostřeno!, resp. k jakému pořadu se
informace o sponzorování vztahovala. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila
k dalším krokům.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima COOL – programová upoutávka na pořad Grimm, 1. června 2014 ve
21:08 hodin
Odvysíláním programové upoutávky na pořad Grimm se Rada zabývala na základě souhrnu podání.
Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť odvysíláním
dané programové upoutávky se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6 do 22 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
konkrétně tím, že uvedená upoutávka, která byla zařazena do přerušení rodinného filmu Doba
ledová, obsahovala scény, které mohly vyvolávat u dětského diváka pocity děsu a strachu a které
svým obsahem mohly u dětí vyvolat psychický otřes. Závadný charakter měla sekvence scén,
počínající pohledem na děsivou stvůru lezoucí po stropě, která velkou rychlostí vymrští dlouhý tenký
jazyk směrem k zoufale křičící mladé ženě přitisknuté k podlaze, mající odhalené zakrvácené břicho, a
dále záběry na starší ženu proměňující se v tutéž stvůru a konečně její náraz na sklo směrem ke
kameře.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Svatby v Benátkách, 6. listopadu 2014 od 20:15 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona o vysílání, neboť odvysíláním
pořadu se mohl dopustit porušení povinnosti nepatřičně nezdůrazňovat umístěný produkt.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima love – upoutávka na pořad Malé královny krásy, 12. listopadu 2014
v 16:56 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť odvysíláním programové upoutávky na pořad Malé
královny krásy se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
konkrétně tím, že uvedená upoutávka obsahovala scény, v nichž jsou malé dívky stylizovány do
dospělých žen, kopírují koketní chování se sexuálním podtextem. Tento aspekt scén je zintenzivněn
písní v pozadí upoutávky, jejíž interpretka mazlivým, erotizující hlasem zpívá „… you are so sexy,
sexy…“, a komentářem hlasatele: „Dřív než učit číst a psát se učí flirtovat. Z dupaček vyrostly rovnou
do večerní róby.“, který akcentuje nízký věk protagonistek ve spojení s flirtováním – tedy sexuálně
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podbarveným chováním. Tyto způsoby dětského chování byly v upoutávce prezentované jako
normální, popř. žádoucí – zejména závěrečným titulkem upoutávky – ambice. Děti jsou zde pojímány
jako možné sexuální objekty, jejichž nejvyšší hodnotou je atraktivní vzhled a schopnost zaujmout
svým koketním a vyzývavým chováním. Upoutávka má potenciál ohrozit mravní vývoj dětí a mládeže,
neboť převrácený model hodnot uplatněný v upoutávce naznačuje, že toto dětské chování je žádoucí
a v souladu s obecně přijímanou morálkou.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima love – Zoufalé manželky, 16. listopadu 2014 v 11:10 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že dne 16. listopadu 2014 od 11:10
hod. na programu Prima love odvysílal pořad Zoufalé manželky, který obsahoval několik vulgarismů.
Barrandov Televizní Studio a. s.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – vysílání 12. září – 25. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání různých provozovatelů k volbám do Poslanecké sněmovny 2013
Rada monitorovala také program Prima. Analýza zpravodajské relace Hlavní zprávy signalizovala
možný nedostatek neutrality při informování o straně SPOZ. Z toho důvodu Rada požádala
provozovatele o podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, jakým způsobem měl v období
před mimořádnými parlamentními volbami nastavena editoriální pravidla této relace. Provozovatel
vysvětlil, že příspěvky vyznívající negativně pro stranu SPOZ nevyznívaly negativně jakožto důsledek
provozovatelova záměru či jeho přičinění, ale jako důsledek reálné situace, která se ve straně SPOZ
odehrávala. Rada se s vysvětlením seznámila a k zahájení správního řízení nepřistoupila. Dále se Rada
zabývala diskuzními pořady Témata týdne a Témata týdne: rozhodněte volby. V případě pořadu
Témata týdne si Rada vyžádala od provozovatele vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, podle
jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do PS
PČR 2013 do jednotlivých vydání pořadu, resp. zda byl pořad koncipován v předvolebním období jako
předvolební. Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele a neshledala důvody podnikat další
kroky. V případě pořadu Témata týdne: rozhodněte volby si Rada vyžádala od provozovatele podání
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, podle jakého klíče byli zváni zástupci kandidujících
politických uskupeních do jednotlivých vydání pořadu a co určovalo pořadí, v němž byli v rámci
pořadu prezentováni. Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele a rozhodla provozovatele
upozornit na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, neboť shledala, že výsledný
provozovatelem uplatněný klíč, podle kterého byli zástupci jednotlivých politických subjektů zváni do
pořadu a který se měl dle provozovatele opírat o výsledky předvolebního průzkumu společnosti
Médea Research, byl v rozporu se zásadou vyváženosti, neboť provozovatel zval reprezentanty
jednotlivých politických subjektů nehledě na výsledky tohoto předvolebního průzkumu, když sám dle
svého uvážení a rozhodnutí vybíral subjekty, které budou v pořadu zastoupeny.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – vysílání 23. dubna – 23. května 2014
V rámci širšího monitoringu vysílání různých provozovatelů k volbám do Evropského parlamentu
2014 bylo monitorováno také vysílání programu Televize Barrandov. Analýza nepřinesla poznatky o
nějakém pochybení, což bylo reflektováno usnesením konstatujícím, že se Rada s výsledky analýzy
seznámila.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – vysílání 5. května 2014 v úseku 6:15–22:15
hodin
S ohledem na výsledky analýzy kontinuálního úseku vysílání programu si Rada podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, zda provozovatel považuje formulace uvedené
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na webových stránkách v souvislosti se základními údaji o provozovateli za dostatečné splnění
povinnosti vyplývající z § 32 odst. 7 písm. a), b), c) zákona o vysílání, kde provozovatel v souvislosti
s danými údaji uvádí, že se jedná o „poskytovatele/poskytování audiovizuálních služeb na vyžádání“,
a nezmiňuje televizní vysílání. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším
krokům.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – označení sponzora programu E.ON, 26. května
2014 v 18:29 hodin
Rada se případem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
byl upozorněn na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání, jelikož odvysílal sponzorský
vzkaz sponzora programu bezprostředně před začátkem zpravodajské relace Naše zprávy.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – označení sponzorů programu PPG Deco Czech
19. června 2014 ve 21:25 hodin a Maspex a. s. 19. června 2014 ve 22:08 hodin
Rada se věcí zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel byl
upozorněn na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání, jelikož označení sponzorů
programu byla odvysílána v průběhu pořadů.
Ostatní provozovatelé pozemního televizního vysílání
AIDEM a. s. / Brno TV – vysílání 7. května 2014 v úseku 10:00–24:00 hodin
V rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu se Rada se zabývala smluvními
ujednáními s různými společnostmi ze závěrečných titulků více pořadů v monitorovaném úseku. Rada
si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, na základě jakých
smluvních ujednání spolupracuje se společnostmi AŽD Praha s. r. o., Energie – stavební a báňská a. s.
a KD systém s. r. o., jelikož v závěrečných titulcích 16 pořadů, odvysílaných v monitorovaném úseku,
byly uvedeny názvy či loga některé ze jmenovaných společností s odkazem na spolupráci, příp.
s poděkováním za spolupráci. Provozovatel ve své odpovědi uvedl, že se jednalo o sponzorské vztahy
(sponzoři pořadu). Ujasnilo se tak, že došlo k chybnému označení sponzorovaných pořadů, kdy
sponzorské vzkazy nebyly uvedeny na začátku pořadu. Z tohoto důvodu se Rada rozhodla
provozovatele upozornit na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona o vysílání. Na toto upozornění
provozovatel reagoval s tím, že ve stanovené lhůtě vytýkaný stav podle svého sdělení napravil.
AIDEM a. s. / Brno TV – Ptáme se za vás, 7. května 2014 od 14:35 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovateli
byla v souvislosti s předmětným pořadem vydána dvě upozornění, a to z důvodu prezentace
produktu Imunocomplex. Tento umístěný produkt byl v pořadu nepatřičně zdůrazňován a pořad
prakticky nabádal k jeho nákupu. Proto byl provozovatel upozorněn na porušení ustanovení § 53a
odst. 2 písm. b) a c) zákona o vysílání. A dále, výrobek, který je doplňkem stravy, byl v pořadu
představován jako humánní léčivý přípravek. Tím se provozovatel dopustil i porušení ustanovení § 48
odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, na což byl taktéž upozorněn. Provozovatel ve své reakci deklaroval,
že zjednal nápravu a pořad ve stanovené lhůtě stáhl z vysílání.
AIDEM a. s. / Brno TV – In design, 7. května 2014 od 15:16 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
byl upozorněn na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona o vysílání, protože zmiňovaný pořad,
který byl pořadem s umístěním produktu, nebyl na svém konci jako takový zřetelně označen.
Provozovatel ve své reakci připustil, že k porušení došlo, a informoval, že ve stanovené lhůtě zjednal
nápravu.
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AIDEM a. s. / Brno TV – Jak se co dělá, 19. července 2014 od 17:34 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. S ohledem na
identifikovatelnost konkrétních výrobků ve vizuální složce pořadu byl provozovatel Radou podle §
137 odst. 1 správního řádu požádán o podání vysvětlení, zda byla v souvislosti s vysíláním pořadu
uzavřena smluvní ujednání se společnostmi AHOLD Czech Republic, a. s., a OLMA, a. s. Provozovatel
v odpovědi deklaroval, že žádná smluvní ujednání uzavřena nebyla, pořad však následně symbolem
pro umístění produktu označil. Z důvodu splnění preventivní funkce výzvy se Rada s podaným
vysvětlením spokojila a další kroky již podnikány nebyly.
AIDEM a. s. / Brno TV – sdělení Thewaytohappiness.org, 19. a 28. července 2014 opakovaně
Rada se sdělením zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Do vysílání
byla v monitorovaných dnech mimo reklamní bloky zařazována sdělení odkazující na internetové
stránky thewaytohappiness.org, která by mohla potenciálně nést rysy obchodního sdělení a
odkazovat k webu napojenému na Scientologickou církev. Rada si proto podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jaký je charakter sdělení a na základě jakých
smluvních ujednání dochází k jejich odvysílání. Provozovatel ve vysvětlení uvedl, že jako reklamu tato
sdělení nevysílal, z důvodu jejich hraniční povahy je však vyřadil z vysílání. Po seznámení
s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Bydžov s. r. o. / V1 – vysílání 21. srpna – 26. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu V1. Monitoring přinesl poznatek, že v pořadu Východočeské
jedničky dne 18. října 2013 v 18:10 hodin, respektive v medailonu kandidáta ve volbách Jana Chvojky
v rámci tohoto pořadu, byla prezentována pozitivní hodnotící tvrzení o tomto kandidátovi z pozice
redakce bez věcné argumentace, která by opravňovala k takovému hodnocení. Rada proto zahájila
správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání. S ohledem na absenci
odpovídajícího předchozího upozornění na porušení zákona bylo později toto správní řízení zastaveno
a Rada provozovatele upozornila na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání.
Digital Broadcasting s. r. o. / Rebel – vysílání 24. dubna 2014 v úseku 10:00–20:00 hodin
Rada se věcí zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Bylo zjištěno, že
provozovatel divákům neposkytoval snadný, přímý a trvalý přístup k informacím, konktrétně
k základním údajům o provozovateli (název, sídlo, identifikační číslo), k důležitým kontaktním údajům
(poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo) a k informaci o Radě jakožto orgánu dohledu. Z
tohoto důvodu Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona o
vysílání. Provozovatel následně tento stav napravil, o čemž Radu písemně informoval.
Digital Broadcasting s. r. o. / Rebel – reklama časopisu Full Moon, 24. dubna 2014 v 10:33 hodin
Rada se případem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
odvysílal reklamní spot propagující časopis Full Moon, který nebyl jakožto reklama snadno
rozeznatelný a nebyl oddělený od ostatních částí vysílání, jelikož byl koncipován jakožto upoutávka
na pořad Moonride. Provozovatel byl upozorněn na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání.
Ve své reakci následně oznámil nápravu spočívající ve stažení spotu z vysílání.
Digital Broadcasting s. r. o. / Rebel – Sexy Výzva, 27. srpna 2014 od 23:45 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem vysílání teleshoppingového bloku Sexy Výzva.
Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, na základě jakých
skutečností
uvádí
v Podmínkách
provozu
linky
na
internetové
adrese
http://www.sexyvyzva.cz/podminky, na které odkazuje v rámci teleshoppingového bloku Sexy Výzva,
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že provozovatelem pořadu je společnost ABC TV s. r. o., a dále o vysvětlení, zda „ABC TV s. r. o.“ je
skutečně správný název společnosti, když z veřejně dostupných zdrojů je patrno, že žádná taková
společnost není v Obchodním rejstříku zapsána. Vysvětlení provozovatele objasnilo, že identifikace
provozovatele telefonní linky odpovídala nové skutečnosti, která se nezávisle na provozovateli
opožděně promítla do Obchodního rejstříku, takže Rada mohla věc uzavřít bez dalších kroků.
Jihočeská telekomunikační s. r. o. / Dačická televize – vysílání 17.–18. ledna 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu a
posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla vyžádat podle § 137 odst. 1
správního řádu od provozovatele vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční programové
podmínky programu, respektive jaká je přesná struktura vysílání programu, a proč nebylo
v monitorovaném období dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byl první blok
vysílán od 00:00 hodin do 18:00 hodin dne 17. ledna 2014 a druhý blok od 18:00 hodin dne 17. ledna
2014 do 24:00 hodin dne 18. ledna 2014. Lhůta k podání vysvětlení marně uplynula. Rada tedy
provozovateli uložila pořádkovou pokutu 5 000 Kč a současně ho znovu vyzvala k podání vysvětlení.
Vzhledem k nevybírání datové schránky ze strany provozovatele byly tyto dokumenty doručeny
prostřednictvím poštovního doručovatele, avšak protože provozovatel opět nereagoval, Rada uložila
další pořádkovou pokutu 5 000 Kč a současně zahájila s provozovatelem správní řízení pro možné
porušení licenčních podmínek. Správní řízení probíhá.
Jihočeská telekomunikační s. r. o. / Třeboňská lázeňská televize – vysílání 17.–18. ledna 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu a
posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla vyžádat podle § 137 odst. 1
správního řádu od provozovatele vysvětlení, jakým způsobem jsou plněny licenční programové
podmínky programu, respektive jaká je přesná struktura vysílání programu, a proč nebylo dodrženo
střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byl první blok vysílán od 00:00 hodin do 18:00 hodin
dne 17. ledna 2014 a druhý blok od 18:00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24:00 hodin dne 18. ledna
2014. Lhůta k podání vysvětlení marně uplynula. Rada tedy provozovateli uložila pořádkovou pokutu
5 000 Kč a současně ho znovu vyzvala k podání vysvětlení. Vzhledem k nevybírání datové schránky ze
strany provozovatele byly tyto dokumenty doručeny prostřednictvím poštovního doručovatele, avšak
protože provozovatel opět nereagoval, Rada uložila další pořádkovou pokutu 5 000 Kč a současně
zahájila s provozovatelem správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek. Správní řízení
probíhá.
LOCAL TV PLUS, spol. s r. o. / LTV PLUS – vysílání 21. srpna – 26. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu LTV PLUS, a to bez poznatků o možném pochybení
provozovatele.
LOCAL TV PLUS, spol. s r.o / LTV PLUS – vysílání 19. – 20. října 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada přijala
usnesení, že se s analýzou seznámila, což je vyjádřením skutečnosti, že monitoring nezjistil žádné
pochybení.
MF TV s. r. o. / Metropol TV – vysílání 21. srpna – 26. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu Metropol TV, a to bez poznatků o možném pochybení
provozovatele.
MF TV s. r. o. / Metropol TV – ExtreMan, 4. května 2014 od 9:44 hodin
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Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. V souvislosti
s umístěním produktu v daném pořadu byla vydána dvě upozornění. Pořad byl symbolem pro
umístění produktu označen způsobem, který nebyl v souladu se zákonem, a proto byl provozovatel
upozorněn na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona o vysílání. Umístěný produkt Copy General,
byl navíc nepatřičně zdůrazněn, a pořad prakticky nabádal k nákupu prezentovaných služeb. Rada
proto vydala i upozornění na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona o vysílání.
POLAR televize Ostrava, s. r. o. / POLAR – vysílání 21. srpna – 26. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu POLAR. Vzhledem k poznatkům z monitoringu si Rada podle §
137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení celkového klíče pro zvaní kandidátů
ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR do série čtrnácti vydání pořadu Volební studio 2013 ve
dnech 4., 7.–11., 14.–18. a 21.–23. října 2013 cca od 17:40 hodin. Provozovatel poskytl vysvětlení, že
při zvaní hostů se opíral o výsledky STEM – Volebního modelu – druhá půle září 2013, přičemž
pozvánky byly adresovány přímo jednotlivým stranám a hnutím, na jejichž rozhodnutí bylo, zda
pozvání přijmou a koho do pořadu vyšlou. Rada vysvětlení akceptovala bez dalších kroků.
POLAR televize Ostrava, s. r. o. / POLAR – Volební studio, 2. října 2014
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla požádat provozovatele o podání
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, na základě jakých hledisek bylo ze třinácti stran
kandidujících do zastupitelstva města Orlová umožněno prezentovat své názory ve Volebním studiu
dne 2. října 2014 na programu POLAR pouze pěti stranám, resp. jejich lídrům, čímž mohlo dojít ke
zvýhodnění těchto subjektů před ostatními kandidujícími.
POLAR televize Ostrava s. r. o. / POLAR – 24. října 2014
Rada se věcí zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu, při kterém byly
zaznamenány problémy s dodržením hodinového reklamního limitu. Z důvodu odvysílání
teleshoppingového bloku Karolina Lifestyle, který trval pouze 12:50 minut, a započítával se tak do
limitu pro vysílání reklam a teleshoppingu, byl tento limit překročen o 50 sekund v úseku 12:00–
13:00 hodin a o 231 sekund v úseku 15:00–16:00 hodin. Provozovatel byl v obou případech
upozorněn na porušení § 50 odst. 2 zákona o vysílání.
POLAR televize Ostrava s. r. o. / POLAR – Mazlíčci, 24. a 27. října 2014 opakovaně ve smyčce
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. S
provozovatelem byla v souvislosti s pořadem zahájena dvě správní řízení, přičemž obě se váží
k problematice umístění produktu. První se týká možného porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona
o vysílání, protože pořad nebyl na svém konci zřetelně označen jako pořad obsahující umístění
produktu. Provozovatel se mohl dopustit také porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona
o vysílání, protože umístěné produkty – obchod s krmivy Krmivo Barf a obchod s potřebami pro
chovatele domácích zvířat společnosti DOMI, v. o. s., byly v pořadu nepatřičně zdůrazněny a pořad
prakticky nabádal k jejich nákupu.
POLAR televize Ostrava, s. r. o. / POLAR – vysílání 27. října 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada na
základě analýzy vyžádala od provozovatele podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu,
v jakých pořadech, odvysílaných v období před volbami do zastupitelstev obcí, konkrétně v období
1.–10. října 2014, na programu POLAR, účinkovala moderátorka Monika Žídková, která v těchto
volbách zároveň kandidovala. Případ dosud nebyl uzavřen.
POLAR televize Ostrava s. r. o. / POLAR – Jídlo, pití, žití, 27. října 2014 od 18:26 a od 21:26 hodin
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Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
byl upozorněn na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona o vysílání, jelikož předmětný pořad
obsahoval umístěný produkt – restauraci Pizza Coloseum, ale jako pořad s umístěním produktu nebyl
vůbec označen. Umístěný produkt byl nepatřičně zdůrazněn a pořad nabádal k nákupu příslušných
služeb, proto byl provozovatel upozorněn i na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona
o vysílání.
PRAHA TV s. r. o. / PRAHA TV – pořad Volby v Praze 2014 v období 29. září – 8. října 2014
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do zastupitelstev obcí a Senátu 2014 byl
monitorován také program PRAHA TV. Analýza pořadu Volby v Praze 2014, vysílaného před volbami
do zastupitelstva hlavního města Prahy, byla provedena s důrazem na plnění zásad objektivity a
vyváženosti. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se seznámila s analýzou obsahu daného úseku
vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení provozovatele nebyl zjištěn.
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Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize – vysílání 6. března 2014 v úseku 00:00–24:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Rada rozhodla upozornit provozovatele Regionální televize CZ s. r. o. na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení záznamů programu
regionalnitelevize ze dne 6. března 2014 nezapůjčil záznamy v náležité technické kvalitě. Po
opakované žádosti o záznamy se technický problém opakoval a provozovatel na upozornění
nezareagoval ani žádným jiným způsobem. Rada proto přikročila k zahájení správního řízení. Posléze
se použitelný záznam podařilo doručit přes internetové úložiště a mohl proběhnout monitoring, tj.
komplexní posouzení obsahu z hlediska zákona a licence. Finálně poskytnutý záznam vysílání neměl
obsahové závady, takže Rada mohla správní řízení zastavit bez sankce. Rada rozhodla vyžádat od
provozovatele Regionální televize CZ s. r. o. podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu,
v jaké zemské síti a z jakých vysílačů je šířen program regionalnitelevize, vysílaný prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB–T na základě licence č. j. sve/3918/2013 ze dne 3. září 2013, sp.
zn. 2013/660/sve/Reg. Rada si předmětné vysvětlení vyžádala z důvodu, aby bylo možné pořídit
záznamy vysílání pro monitoring. Provozovatel vysvětlení poskytl a údaje budou využity v budoucnu.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize – vysílání 14. října 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada se na
základě analýzy rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné porušení podmínek
licence, respektive nedodržení územního rozsahu vysílání, kterého se mohl dopustit tím, že vysílání
bylo realizováno pouze v regionech Litoměřice a Chomutov a nepokrylo tedy celoplošný rozsah
vysílání daný licencí. Případ dosud není uzavřen.
Stanice O, a. s. / Óčko GOLD – vysílání 17. dubna 2014 v úseku 10:00–20:00 hodin
Rada se věcí zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. V 19:02 hodin bylo
zaznamenáno odvysílání videoklipu Prince: The Most Beautiful Girl In The World, v průběhu kterého
nebylo zobrazeno logo programu. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od
provozovatele vysvětlení této skutečnosti. Ve své odpovědi uvedl, že se jednalo o technickou závadu,
která byla napravena již v průběhu vysílání videoklipu. To ovšem neodpovídalo skutečnosti, logo
absentovalo během celého videoklipu. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm.
n) zákona o vysílání, který ukládá povinnost označovat obraz televizního programu jeho logem.
Studio R e V i s. r. o. / RTM – vysílání 21. srpna – 26. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu RTM, a to bez poznatků o možném pochybení provozovatele.
Studio R e V i s. r. o. / RTM – vysílání 18.–19. května 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyžádat si od provozovatele
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, zda byl pořad Otázky a odpovědi, který byl vysílán 19.
května 2014 od 18:40 hodin, zařazen do vysílání za úplatu či jinou protihodnotu. Rada se seznámila
s podaným vysvětlením a nepřistoupila k dalším krokům.
Studio R e V i s. r. o. / RTM – vysílání 18.–19. května 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyžádat si od provozovatele
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, jakým způsobem plní povinnost dle ustanovení § 32
odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, které provozovatelům televizního vysílání ukládá umožnit divákům
snadným přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Rada se seznámila s podaným vysvětlením a nepřistoupila k dalším
krokům.
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ŠLÁGR TV, spol. s r. o. / ŠLÁGR TV 2 (název změněn na Country No. 1) – vysílání 22. dubna 2014
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem zahájeného vysílání programu pod označením
Country No. 1. Provozovatel zahájil vysílání bezprostředně po udělení licence pod jiným názvem
programu, než který byl zakotven v licenci. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od
provozovatele vysvětlení, jestli program, který je vysílán s logem Country No. 1, je programem
vysílaným na základě licence udělené k vysílání programu ŠLÁGR TV 2. Provozovatel podal vysvětlení
ve smyslu, že hodinovou smyčku vysílanou společně s upoutávkou na chystané vysílání programu
považoval za provizorní. Požádal rovněž o změnu programu ŠLÁGR TV 2 na Country No. 1 (s touto
změnou Rada následně vyslovila souhlas) a oznámil zahájení vysílání programu. Po seznámení
s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
ŠLÁGR TV, spol. s r. o. / TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 – vysílání 15. prosince 2014 v úseku 11:00–
12:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada na
základě analýzy upozornila provozovatele na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím,
že vysílal program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pod označením programu TV PÍSNIČKA, přičemž dle
znění podmínek licence má být program vysílán pod označením (názvem) TV PÍSNIČKA a COUNTRY
No. 1.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – Váš šálek kávy, 9. listopadu 2013 ve 13:44:29 hodin
Rada se pořadem zabývala na základě screeningu a upozornila provozovatele na porušení § 53a odst.
3 zákona o vysílání, protože pořad nebyl označen piktogramem pro umístění produktu, ačkoli
docházelo ve verbální a obrazové rovině k prezentaci obchodního domu Palladium.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – Dobrý nákup z Palladia, 9. listopadu 2013 ve 22:49:36 hodin
Rada se pořadem zabývala na základě screeningu a rozhodla se upozornit provozovatele na porušení
§ 53a odst. 3 zákona o vysílání, protože pořad nebyl na svém konci označen piktogramem pro
umístění produktu. Zároveň byl provozovatel upozorněn na porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c)
zákona o vysílání, neboť pořad obsahoval nepatřičně zdůrazněný produkt, a zároveň došlo k nabádání
k jeho nákupu.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – Živě z Palladia, 24. března 2014 v 15:30 hodin
Na základě výsledků monitoringu bylo s provozovatelem zahájeno správní řízení pro možné porušení
§ 53a odst. 3 zákona o vysílání, neboť pořad nebyl označen jako pořad obsahující umístěný produkt,
ačkoli v něm došlo k obrazové prezentaci obchodního domu Palladium. Ve správním řízení pak Rada
rozhodla o uložení pokuty 100 000 Kč. Provozovatel rozhodnutí Rady napadl žalobou u Městského
soudu v Praze. Soudní řízení nebylo v rámci roku 2014 ukončeno.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – Švihák lázeňský, 27. března 2014 v 10:46:50 hodin
Na základě výsledků monitoringu bylo s provozovatelem zahájeno správní pro možné porušení § 53a
odst. 2 písm. c) zákona o vysílání, neboť obsahoval nepatřičně zdůrazněný produkt, konkrétně
komerční aktivity společnosti Pivovarský dvůr Plzeň. V souvislosti se stejným pořadem bylo
s provozovatelem zahájeno správní řízení pro možné porušení § 53a odst. 3 zákona o vysílání,
protože pořad nebyl po svém přerušení označen piktogramem pro umístění produktu. V obou
správních řízeních následně Rada rozhodla o uložení pokuty – v prvním případě 50 000 Kč a v druhém
případě 20 000 Kč. Provozovatel rozhodnutí Rady napadl žalobami u Městského soudu v Praze.
Soudní řízení nebyla v rámci roku 2014 ukončena.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – Dobrý nákup z Palladia, 27. března 2014 ve 23:42:33 hodin
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Na základě výsledků monitoringu si Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od
provozovatele vysvětlení, jestli považuje za dostatečné informování diváků o teleshoppingovém
charakteru pořadu pouze před jeho začátkem, a nikoli i po jeho konci. Rada se s vysvětlením
provozovatele seznámila a nepodnikla žádné další kroky.
TP Pohoda s. r. o. / RELAX – vysílání 8. července 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl analyzován v rámci standardního monitoringu. Rada na
základě analýzy přijala tři usnesení: Vyžádala od provozovatele podle § 137 odst. 1 správního řádu
podání vysvětlení, kolik mutací programu RELAX (POHODA – RELAX) je v současné době vysíláno,
v jakých regionech a z jakých vysílačů, a zároveň proč byl na žádost Rady o zaslání kontinuálního
záznamu vysílání ze dne 8. července 2014 poskytnut pouze záznam jedné mutace. Dále si Rada
vyžádala podle § 137 odst. 1 správního řádu od provozovatele podání vysvětlení, jakým způsobem
dochází u jednotlivých mutací programu RELAX (POHODA – RELAX) k zařazování regionálních
zpravodajských pořadů, zda se jedná o zařazování zpravodajských pořadů předem vyrobených jiným
provozovatelem (výrobcem), nebo o odpojování celoplošného vysílání a připojování aktuálního
místního vysílání. A konečně si Rada rovněž vyžádala podle § 137 odst. 1 správního řádu od
provozovatele podání vysvětlení, kolik procent týdenního vysílacího času programu RELAX (POHODA
– RELAX) je vysíláno celoplošně bez zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a
reklamy s regionálně odlišným obsahem. Provozovatel ve všech třech případech poskytl vysvětlení.
Věc nebyla do konce roku 2014 uzavřena.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – Sexy Game, 26. října 2013 ve 3:02:56–3:03:06 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a požádala provozovatele podle § 137 odst. 1
správního řádu o vysvětlení, jestli byl slovensky hovořící divák volající v reálném čase 3:02:56–3:03:06
hodin do pořadu Sexy Game, vysílaného dne 26. října 2013 na programu ACTIVE TV, označen za
výherce telefonické soutěže, jejímž cílem bylo přesunutím dvou sirek vytvořit co největší číslo, jelikož
jeho odpověď 54E31 se shodovala s odpovědí, která byla na konci pořadu označena jako správná, a
jestli tomuto volajícímu byla poukázána výhra, která v té chvíli činila 7 000 Kč. Provozovatel ve
stanovené lhůtě na výzvu žádným způsobem nereagoval. Rada mu proto uložila pořádkovou pokutu 5
000 Kč, kterou provozovatel zaplatil. Zároveň Rada zaslala provozovateli opětovnou žádost o podání
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu. Na základě podaného vysvětlení provozovatele a
oznámení diváka-stěžovatele, že byl kontaktován a že výhra mu byla vyplacena, se Rada rozhodla
nezahájit správní řízení. Rada dále upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
o vysílání, neboť na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV, který nebyl
záznamem vysílání v odvysílané podobě, neboť dodaný záznam nezachovával barevnost obrazu, a
rovněž byl deformován ve své zvukové složce. Provozovatel ve stanovené lhůtě nepřistoupil
k nápravě a nezaslal Radě požadovaný záznam vysílání programu. Rada proto rozhodla zahájit
s provozovatelem správní řízení pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o
vysílání, a v něm pak uložila pokutu 100 000 Kč. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – erotický teleshoppingový blok, 11. března 2014, 22:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a upozornila provozovatele na porušení § 32
odst. 1 písm. e) zákona o vysílání, ve spojení s § 32 odst. 5 zákona o vysílání, kterého se dopustil tím,
že odvysílal teleshoppingový blok na erotickou zpoplatněnou telefonickou linku, který obsahoval
sexuální praktiky, zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do širšího kontextu, pouze
jako stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že vysílání s tímto obsahem bylo
zařazeno krátce po zákonem vymezené 22. hodině na programu, který není cílený pouze na diváky
starší 18 let, a to bez jakéhokoli výraznějšího předělu od dalšího vysílání nebo upozornění, že obsah
vysílání je nevhodný pro děti a mládež. Teleshoppingový blok má potenciál vážně narušit zejména
psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých.
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TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – pořady Sexy výhra a Kvíz, 24. dubna 2014 do 29. května 2014 vždy od
00:00 do 24:00 hodin
Širší analýza sledovala teleshoppingové bloky obsahující interaktivní televizní soutěže a možné
poskytování nepravdivých údajů v těchto obchodních sděleních. Rada rozhodla podat trestní
oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle ustanovení §
209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to odvysíláním pořadů Sexy výhra a Kvíz,
odvysílaných v období od 24. dubna 2014 do 29. května 2014 vždy od 00:00 do 24:00 hodin na
programu ACTIVE TV, v jejichž průběhu byli diváci lákáni k telefonickému volání (za cenu 90 Kč za
minutu hovoru) za účelem možného získání peněžité výhry, kdy diváci měli správně odpovídat na
soutěžní otázky, avšak odhalení správných odpovědí bylo buď zcela vyloučené, nebo bylo založeno na
takové racionálně neuchopitelné podmínce, aby soutěžící neměli šanci ji odkrýt a získat tak výhru.
Tím docházelo k možnému podvodu na divácích, neboť ti nemohli správným zodpovězením hádanky
získat slibovanou výhru, a tímto jednáním mohla být soutěžícím způsobena škoda vyšší než nepatrná.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – Sexy výhra, 7. května 2014 od 22:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a na základě analýzy rozhodla požádat
provozovatele vysílání podle § 137 odst. 1 správního řádu o vysvětlení, z jakých důvodů nebyli
soutěžící upozorněni v průběhu vysílání tohoto teleshoppingového pořadu písemně na obrazovce o
skutečnosti, že budou často na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka či moderátor nebude
s žádným soutěžícím hovořit, tak jak je deklarováno v podmínkách soutěže uveřejněných na
internetových stránkách http://calltv.com/sexyvyhra. Rada se s vysvětlením provozovatele seznámila
a rozhodla věc postoupit Ministerstvu financí ČR.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – vysílání 19. května 2014 v úseku 5:00–6:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Rada rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. e)
zákona o vysílání, ve spojení s § 32 odst. 5 zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit tím, že
odvysílal teleshoppingový blok na erotickou zpoplatněnou telefonickou linku, který obsahoval
sexuální praktiky zobrazené zcela otevřeně a samoúčelně, bez vřazení do širšího kontextu, pouze jako
stimul sexuálního pudu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že tento audiovizuální obsah byl zařazen
do vysílání bezprostředně před 6. hodinou ranní, kdy se již předpokládá, že televizi sledují děti a kdy
některé televizní programy orientují své vysílání zejména na dětské diváky nejnižší věkové kategorie.
Teleshoppingový blok má svým explicitně sexuálním obsahem potenciál vážně narušit zejména
psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Věc byla uzavřena poté, co v analogickém, paralelně
řešeném, avšak poněkud dřívějším případu byl provozovatel upozorněn na porušení zákona.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – teleshoppingový blok EZO.TV, 19. července 2014 v 19:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysíláním
teleshoppingového, který předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž
podporoval chování ohrožující zdraví. Někteří diváci si totiž zjištění a rady protagonistky mohli vyložit
jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – teleshoppingový blok Sexy výhra, 27. července 2014 od 22:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. h) zákona o vysílání, ve spojení s ustanovením § 32 odst. 5 zákona o
vysílání, neboť nezajistil, aby teleshoppingovému bloku bezprostředně předcházelo slovní upozornění
na nevhodnost pro děti.
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TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – teleshoppingový blok EZO.TV, 9. listopadu 2014 v 19:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit s provozovatelem správní
řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit
odvysíláním teleshoppingového bloku, který předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako
fakta, čímž podporoval chování ohrožující zdraví. Někteří diváci si totiž zjištění a rady protagonistky
mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných
onemocnění.
ZAK TV s. r. o. / R1 ZAK – vysílání 17. dubna 2014 v úseku 10:00–20:00 hodin
V rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu byla v programové smyčce zaznamenána
upoutávka, v jejíž úvodní ucelené části byly použity výhradně záběry na Závod Kaznějov včetně
informační tabule. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení,
zda v této souvislosti uzavřel smluvní ujednání se společností LB MINERALS. Po seznámení
s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
ZAK TV s. r. o. / Televize ZAK (do 3. října 2013 byl název programu R1 ZAK) – vysílání 21. srpna – 26.
října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu Televize ZAK (dříve R1 ZAK). K doplnění poznatků z monitoringu
si Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení celkového klíče pro
zvaní kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR do předvolební série vydání pořadu Studio
Z s lídry kandidátek hlavních politických stran a hnutí v Karlovarském a Plzeňském kraji. Vysvětlení
provozovatele nerozptýlilo pochybnosti o korektnosti klíče pro pozvání hostů a celkové skladbě
předvolební série Studií Z a Rada přikročila k upozornění provozovatele na porušení § 31 odst. 3
zákona o vysílání. Vedlejším poznatkem monitoringu bylo, že divákům byla ve vysílání prezentována
smyčka pořadů v délce 30 minut, ačkoliv v licenčních podmínkách je zakotvena 60minutová délka
programové smyčky, což bylo důvodem k žádosti Rady o další vysvětlení podle § 137 odst. 1
správního řádu. Provozovatel ve svém vysvětlení uvedl, že nevysílá stabilně 60minutovou
programovou smyčku. Protože licence nepředpokládá, že délka programové smyčky Televize ZAK
bude méně než 60 minut, přikročila Rada k upozornění provozovatele na porušení licenčních
podmínek.
Vysílání prostřednictvím kabelových systémů
4 M Rožnov spol. s r. o. / INFO Hostašovice a Straník – vysílání 17.–18. února 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se
seznámila s analýzou obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení
provozovatele nebyl zjištěn.
Aleš Kadlec / KOTVA – vysílání 17.–18. ledna 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu a
posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla upozornit provozovatele Aleš
Kadlec na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že neposkytoval
divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Dále Rada rozhodla vyžádat podle § 137 odst. 1 správního řádu od
provozovatele vysvětlení, zda nese redakční odpovědnost za celé své vysílání, resp. zda určitá část
vysílání, zejména úsek, v němž je prezentována společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o., není
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převzatým vysíláním, dále z jakého důvodu bylo ve vysílání přítomno logo programu SPEKTRUM,
které se objevilo v poskytnutém záznamu v četných časových úsecích společně s logem KOTVA, a dále
o vysvětlení, zda se v případě nabídky elektronického mobilního asistenta EMA (krabičky EMA S),
která byla označena jako reklama, skutečně jedná o obchodní sdělení, tj. zda je nabídka vysílána za
úplatu. Podané vysvětlení nebylo plně uspokojivé. Rada proto rozhodla zahájit správní řízení pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit tím, že
dne 17. ledna 2014 v poslední hodině čtyřhodinové vysílací smyčky programu KOTVA nevysílal svým
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, neboť se zde jednalo o vysílání jiného subjektu
(KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o.), aniž by se však jednalo o převzaté vysílání. Ve správním řízení se
vyjasnilo zejména to, že do smyčky programu KOTVA se nedopatřením při technickém odbavení
vysílání dostala část programu jiného provozovatele vysílání. Analýza záznamů vysílání programu
KOTVA, které provozovatel poskytl Radě v průběhu řízení, prokázala, že obsah je již nesporně
prezentován jako program KOTVA. Došlo tedy k nápravě stavu, který vedl k zahájení správního řízení,
které následně bylo zastaveno, neboť tím odpadl i důvod, který vedl k zahájení správního řízení, a
porušení zákona nebylo prokázáno.
CITYTV s. r. o. / CITY TV – vysílání 17. února 2014 od 00:00 do 24:00 hodin
Rada si k monitoringu vyžádala kontinuální záznam vysílání ze dne 17. února 2014. Rada rozhodla
upozornit provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím,
že neposkytl požadovaný záznam. Provozovatel požadovaný záznam Radě nezapůjčil ani ve
stanovené lhůtě k nápravě. Rada proto rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání. Ve správním řízení byla následně
provozovateli uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.
CoopTV, telekomunikační družstvo / HARMONIE TV – vysílání 20. května 2014 v úseku 10:00–22:00
hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licence. S ohledem
na zjištění monitoringu byl provozovatel upozorněn na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o
vysílání, protože neposkytoval divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informacím o tom, že
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Provozovatel byl dále upozorněn na
porušení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona o vysílání, neboť pořad Chci tvůj džob obsahoval
nepatřičně zdůrazněný produkt a současně došlo k nabádání k jeho nákupu. Dále byl provozovatel
upozorněn na porušení § 49 odst. 3) zákona o vysílání, neboť hladina hlasitosti reklamního bloku
neodpovídala normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/– 1 LU. Dále byl provozovatel upozorněn
rovněž na porušení § 32 odst. 1) písm. n) zákona o vysílání, protože opakovaně neuváděl logo
programu při odvysílání sponzorských vzkazů. Rada si také podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení, jestli se v případě označení sponzora HemaGel jedná o
sponzora pořadu nebo programu. Protože provozovatel bez důvodu odepřel ve stanovené lhůtě
podat vysvětlení, Rada mu uložila pořádkovou pokutu 5 000 Kč, a znovu si od něj podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala totéž vysvětlení.
CZECH INFOLINE s. r. o. / TV Mariánské Lázně – vysílání 17.–18. ledna 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, neboť na písemnou výzvu Rady o
zapůjčení záznamů vysílání poslal DVD nosič neobsahující záznam vysílání. Provozovatel se o nápravu
vytýkaného stavu pokusil zapůjčením záznamu, který však obsahoval pouze jednu mutaci programu
(pro obyvatele města), ačkoli jej Rada vyzvala k zaslání i druhé mutace programu (pro lázeňské
hosty), v důsledku čehož Rada rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné porušení §
32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání. Provozovatel chybějící záznam dodal, pročež Rada správní řízení
zastavila, neboť došlo k nápravě vytýkaného stavu, a tak odpadl důvod správního řízení.
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CZECH INFOLINE s. r. o. / TV Mariánské Lázně (mutace pro lázeňské hosty) – vysílání 17.–18. ledna
2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla s provozovatelem zahájit
správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, který provozovateli ukládá
povinnost provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést
odpovědnost za obsah vysílání. Rada později správní řízení zastavila, jelikož se porušení daného
ustanovení zákona neprokázalo.
CZECH INFOLINE s. r. o. / TV Mariánské Lázně (mutace pro lázeňské hosty) – vysílání 17.–18. ledna
2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení licenčních podmínek tím, že při provozování programu využívá dle vlastního sdělení
kabelových rozvodů společnosti, která však není v licenčních podmínkách uvedena jako subjekt
provozující k vysílání využívané kabelové systémy.
CZECH INFOLINE s. r. o. / TV Mariánské Lázně (mutace pro lázeňské hosty) – vysílání 17.–18. ledna
2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání, neboť nesplnil svou povinnost uvádět
označení televizního programu (logo). Rada rovněž rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona o vysílání, neboť do vysílání zařadil skrytá obchodní sdělení.
CZECH INFOLINE s. r. o. / TV Mariánské Lázně (mutace pro obyvatele města) – vysílání 17.–18. ledna
2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, které provozovatelům ukládá umožnit
divákům snadným přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada.
Fajn Rock Media, s. r. o. / FAJNROCK TV – vysílání 8. března 2014 v úseku 12:00–22:03 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada upozornila provozovatele na porušení §
49 odst. 3) zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a
označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb.,
podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni –23 LUFS s tolerancí +/– 1 LU, neboť dne 5. března 2014
v úseku 12:37:34–12:37:54 hodin a v úseku 20:21:50–20:22:50 odvysílal na programu FAJNROCK TV
bloky reklam, jejichž hladina hlasitosti nebyla normována na hodnotu –23 LUFS včetně tolerance +/–
1 LU.
HC KABEL, s. r. o. / Infokanál Čejč – vysílání ve dnech 16. a 17. března 2014
Monitoring kontinuálního úseku vysílání Infokanálu Čejč nezjistil v odvysílaném programu problém
z hlediska zákona nebo licence, ale byl zaznamenán deficit některých informací, k nimž má
provozovatel umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup podle § 32 odst. 7 zákona o vysílání. Ani
poskytnuté vysvětlení provozovatele nevyvrátilo signály o nedostatcích v informování diváků a Rada
přistoupila k upozornění provozovatele na porušení § 32 odst. 7 písm. a) a c) zákona o vysílání.
iDST, s. r. o. / INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a Nárameč (katastrální území Měřín – program
MIK) – vysílání ve dnech 16. a 17. března 2014
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Monitoring kontinuálního úseku vysílání Infokanálu přinesl poznatek, že program neobsahoval
Videopořad, který podle programových podmínek licence má být jeho součástí. Rada proto zahájila
správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek, ve kterém se problém potvrdil, a protože
pochybení bylo opakované, Rada rozhodla o uložení pokuty ve výši 10 000 Kč za porušení licenčních
podmínek. Ke konci roku 2014 byla větší část pokuty, kterou provozovatel hradí formou
dohodnutého měsíčního splátkového kalendáře, zaplacena.
J.D.Production, s. r. o. / Regionální televize TVS – vysílání 16.–17. března 2014
Provozovatel na žádost Rady o záznamy nejprve ve stanovené lhůtě nereagoval a Rada ho upozornila
na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání. Provozovatel dodatečně záznamy poskytl a
v tomto bodě své pochybení napravil. Monitoring kontinuálního úseku vysílání pak zjistil porušení §
32 odst. 7 písm. a) a c) zákona o vysílání, kterého se provozovatel dopustil tím, že neposkytoval
divákům snadný, přímý a trvalý přístup ke všem základním údajům o provozovateli televizního
vysílání, mezi něž patří také identifikační číslo, a dále k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada proto upozornila provozovatele na porušení zákona.
Jiří Středa / VIDEO JS – Účko – vysílání 17.–18. února 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada požádala provozovatele o podání
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, které logo považuje za označení televizního programu
(logo) VIDEO JS – Účko ve smyslu § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání (zda nápis TV Účko
zpracovaný do žlutého trojúhelníku, nebo modrá písmena Tv JS) a jakým způsobem tato dvě loga při
uvedení na obrazovce rozlišuje. Po vysvětlení Rada rozhodla Rada upozornit provozovatele na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání, neboť uváděl ve vysílání programu VIDEO
JS – Účko střídavě dvě různá loga (TV JS a TV Účko), čímž mohl být divák zmaten, jaký program
vlastně sleduje. Provozovatel učinil kroky k nápravě ve smyslu uloženého upozornění. Dále Rada
upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a c), zákona o vysílání, tedy
povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby
rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, a
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání.
JTV a. s. / JIHOČESKÁ TELEVIZE (zkratka „JTV“) – vysílání 21. srpna – 26. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu JTV. Rada zahájila s provozovatelem správní řízení pro možné
porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, neboť ucelená sérii sedmi vydání pořadu Studio Z ve dnech 2.,
4., 9., 11., 16., 17. a 18. října 2013 cca od 18:12 hodin, ve které byli hosty pořadu lídři jihočeské
volební kandidátky KDU-ČSL, SPOZ, ODS, TOP 09, KSČM, ANO a ČSSD, mohla být odvysílána bez
dostatečného respektování zásad objektivity a vyváženosti, spočívající v použitém klíči pro volbu
okruhu pozvaných kandidátů a v rozdílném prostoru pro jejich prezentaci. Po podrobném posouzení
věci ve správním řízení, kdy provozovatel mj. vysvětlil, že jako klíč pro zvaní hostů použil výsledky
výzkumu agentury STEM, Rada svým usnesením konstatovala, že se porušení zákona neprokázalo,
čímž odpadl důvod pro vedení řízení, které bylo tudíž zastaveno bez dalších kroků.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o. / OIK TV, OIK TV BZENEC, OIK TV KLOBOUKY U BRNA, OIK TV OŘECH,
OIK TV OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, OIK TV PEČKY, OIK TV RYBITVÍ – vysílání 20.–21. dubna 2014
S ohledem na výsledky analýzy kontinuálního úseku vysílání programů Rada upozornila provozovatele
na porušení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že neposkytoval
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divákům snadný, přímý a trvalý přístup ke svým základním údajům (název, IČ, adresa sídla), ke
kontaktním údajům (adresa, telefonní číslo, e-mail) a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada dále s provozovatelem zahájila správní řízení pro
možné porušení ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, kterého se mohl dopustit tím, že
20. a 21. dubna 2014 odvysílal na programu OIK TV pořad Nadvaha.cz, obsahující umístění produktu.
Pořad Nadvaha.cz je svým charakterem osvětovým cyklem o zdraví a nespadá tak do kategorie
pořadů, u nichž zákon připouští využití umístění produktu. Jelikož správní řízení porušení zákona
neprokázalo a odpadl jeho důvod, Rada správní řízení zastavila bez dalších kroků.
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o. / KTK – vysílání 18.–19. května 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licenčních
podmínek. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jakým
způsobem jsou ve vysílání od sebe rozlišeny komerční reklamní spoty, soukromá inzerce a sdělení
související s vlastní propagací provozovatele. Po seznámení s vysvětlením provozovatele Rada
nepřistoupila k žádným dalším krokům.
KabelSat s. r. o. / INFO – DAMBOŘICE – vysílání 18.–19. května 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licenčních
podmínek. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jakým
způsobem zpřístupňuje divákům informaci vyplývající o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada, což patří k jeho povinnostem podle zákona. Rada si rovněž podle § 137
odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jestli poskytnutý záznam plně odpovídá
obsahem a rozsahem (stopáží smyčky) odvysílanému programu v daném časovém období. Po
seznámení s vysvětleními provozovatele Rada nepřistoupila k žádným dalším krokům.
Kulturní a společenské středisko Chodov, s. r. o. / TV CHODOV – vysílání 22.–23. června 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence.
Provozovatel byl upozorněn na porušení licenčních podmínek, jelikož nedodržoval deklarovanou
délku videotextových informačních smyček. Provozovatel v reakci uvedl, že minutáž smyček byla
upravena dle podmínek v licenční smlouvě. Dále byl provozovatel upozorněn na porušení ustanovení
§ 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, jelikož v monitorovaném období divákům neumožnil snadný,
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání
je Rada. Provozovatel reagoval oznámením, že informaci již doplnil do vysílání informační smyčky i na
internetové stránky programu. Kontrola potvrdila, že se na webových stránkách příslušný údaj již
skutečně nachází. Dalším problémem bylo, že provozovatel užíval jako zvukovou složku
videotextových smyček vysílání stanice Hitrádio Dragon, přičemž toto řešení nebylo zmíněno
v licenčních podmínkách. Rada si proto podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele
vysvětlení, z jakého důvodu tuto zvukovou složku do vysílání zařadil. Zároveň byl dotázán také
provozovatel této stanice, společnost MEDIA BOHEMIA a. s., zda k užití vysílání Hitrádia Dragon ve
vysílání programu TV CHODOV vydal souhlas. Z podaného vysvětlení vyplynulo, že provozovatel se
společností MEDIA BOHEMIA a. s. v současné době jedná o podmínkách podepsání smlouvy, a
plánuje také zažádat o změnu licenčních podmínek. Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila
k dalším krokům. Na základě poznatků z monitoringu si Rada dále podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele dvě vysvětlení v souvislosti s problematikou obchodních sdělení. První
případ se týkal toho, jakým způsobem jsou ve vysílání videotextových smyček odlišeny a odděleny
reklamy a teleshopping, soukromá inzerce, selfpromotion a další části vysílání. Druhý případ se týkal
objasnění smluvních ujednání, na základě kterých bylo odvysíláno oznámení o konání Prodejních trhů
levného textilu, které se nacházelo mimo část vysílání vyhrazenou pro obchodní sdělení.
Provozovatel v odpovědi deklaroval, že vysílání předmětných sdělení upravil. Z důvodu splnění
preventivní funkce výzvy se Rada s podanými vysvětleními spokojila.
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MAME Moravské Budějovice, s. r. o. / MBi (Moravskobudějovický infokanál) – vysílání 22.–23. června
2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla požádat provozovatele podle §
137 odst. 1 správního řádu o vysvětlení, jakým způsobem je na teletextu programu MBi
(Moravskobudějovický infokanál) plněna povinnost vyplývající z § 32 odst. 7 písm. c) zákona o
vysílání, tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání. Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele a nepřistoupila k dalším krokům. Dále Rada
rozhodla upozornit provozovatele na porušení povinnosti uchovávat v odvysílané podobě a v náležité
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne
jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání,
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení záznamů ze dnů 22.–23. června 2014
zapůjčil dva dvouhodinové záznamy, z nichž pouze jeden odpovídal požadovanému období 22.–23.
června 2014. Dále Rada rozhodla provozovatele podle § 137 odst. 1 správního řádu požádat o
vysvětlení, z jakého důvodu zařazuje jako zvukovou složku videotextové smyčky vysílání programu
Region Českého rozhlasu, a zda disponuje souhlasem tohoto provozovatele k použití jeho programu
jako zvuková složky programu MBi (Moravskobudějovický infokanál). Současně Rada rozhodla
požádat podle § 137 odst. 1 správního řádu provozovatele Český rozhlas o podání vysvětlení, zda
vydal souhlas k tomu, aby vysílání Českého rozhlasu Region tvořilo zvukovou složku programu MBi
(Moravskobudějovický infokanál). Po seznámení s vysvětleními obou provozovatelů Rada
nepřistoupila k dalším krokům.
Město Kralupy nad Vltavou / TV KRALUPY – vysílání 22.–23. června 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence.
Provozovatel byl upozorněn na porušení licenčních podmínek, jelikož se odchýlil od deklarované
programové skladby. V reakci pak uvedl, že hodlá zažádat o změnu vysílacího schématu. Dále bylo
vydáno upozornění na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, protože provozovatel divákům
neumožnil snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Provozovatel v odpovědi přislíbil doplnění tohoto údaje na internetové
stránky programu, což bylo následně kontrolou potvrzeno. Další upozornění se vztahovalo k porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, neboť vysílání obsahovalo reklamní sdělení
propagující společnost Lékárna Lobeček s. r. o., které nebylo snadno rozeznatelné, protože nebylo
žádným způsobem odděleno od ostatních částí vysílání. Provozovatel následně deklaroval, že toto
sdělení z vysílání odstranil. Protože zaslaný záznam TV KRALUPY neobsahoval logo programu, Rada si
podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, zda byl tento záznam Radě
poskytnut v odvysílané podobě. Vzhledem k tomu, že z odpovědi vyplynulo, že záznam bez loga
divákům distribuován nebyl, byl provozovatel následně upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. l) zákona o vysílání, protože neuchoval záznam v odvysílané podobě. Jelikož provozovatel
zaslal dvě verze videotextových smyček, jednu vysílanou prostřednictvím sítě KnVnet a druhou
prostřednictvím sítě UPC, kdy pouze první jmenovaná obsahovala reklamní blok, přičemž obě byly
datovány shodně, byl provozovatel rovněž požádán o podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního
řádu, zda byly tyto verze do vysílání reálně zařazeny v požadovaných dnech a jaká je frekvence
obměny smyček. Provozovatel osvětlil, že smyčka vysílaná prostřednictvím sítě UPC reklamní blok
neobsahovala, protože to majitel sítě neumožnil. Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila
k dalším krokům.
Město Štětí / KTV Štětí – Zprávy KTV Štětí, 29. srpna 2014 opakovaně v programové smyčce

37

Rada se pořadem zabývala v rámci souhrnu podání. S provozovatelem bylo zahájeno správní řízení
pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, jelikož v rámci pořadu Zprávy KTV Štětí
divákům v předvolebním období poskytl značně nevyvážené informace, a to zařazením prohlášení
starosty Štětí k rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem týkajícího se data konání místního
referenda k otázce provozování loterií a sázkových her na území města, a poskytl mu tak zároveň
prostor k vyjádření stanoviska, jehož součástí byly i výroky směřující proti Straně zelených, přičemž
předkladatelé referenda ani Strana zelených žádný prostor k vyjádření nedostali. Vzhledem k absenci
předchozího upozornění bylo řízení později zastaveno a provozovatel byl na porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona o vysílání upozorněn.
Mikroregion Pernštejn / Infokanál – vysílání 20.–21. dubna 2014
Rada si k monitoringu vyžádala kontinuální záznam vysílání ze dnů 20.–21. dubna 2014, který
neobdržela. Upozornila proto provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání,
kterého se dopustil tím, že na žádost Rady neposkytl záznam vysílání. Rada se seznámila s reakcí
provozovatele a nepřistoupila k dalším krokům.
NTV cable s. r. o. / NTV info – vysílání 18.–19. července 2014
Rada se případem vysílání pořadu Zlínský kraj Televize Slovácko v rámci opakující se smyčky
programu NTV info zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyžádat si od
provozovatele vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, z jakého důvodu byl pořad označen
dvěma logy. Rada se seznámila s podaným vysvětlením a nepřistoupila k dalším krokům.
Petr Uher / Fenix – vysílání 18.–19. července 2014
Na základě monitoringu kontinuálního úseku vysílání Rada upozornila provozovatele vysílání na
porušení § 32 odst. 7 písm. a) zákona o vysílání, neboť neposkytoval divákům snadný, přímý a trvalý
přístup k informaci o identifikačním čísle provozovatele. Dále si podle § 137 odst. 1 správního řádu
vyžádala od provozovatele vysvětlení k vysílanému izolovanému sdělení propagujícímu připojení na
internet pod značkou Nej.cz a k nevysílání součásti programového bloku „NejTV: provozní informace
provozovatele KTV {NejTV) – informace o nových programech, otevírací době kanceláře, apod.“, jejíž
vysílání předpokládají Další programové podmínky licence. Rada si rovněž podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, z jakého důvodu nevysílal v rámci
programového bloku součást „MÚ Břeclav informuje: textové informace MÚ Břeclav“, jejíž vysílání
předpokládají Další programové podmínky licence. Po seznámení s vysvětleními provozovatele Rada
nepřistoupila k dalším krokům.
PODA a. s. / PODA TV – vysílání 17.–18. srpna 2014
V rámci standardního monitoringu byl monitorován obsah kontinuálního úseku vysílání programu
PODA TV, a to bez poznatků o možném pochybení provozovatele.
Popelka Jan / Televize Blansko – vysílání 16.–17. března 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licence a byl
vyhodnocen jako nemající žádné závady. Rada tedy nepodnikla žádné další kroky.
SAT Plus, s. r. o. / HD Plus – vysílání 29. dubna 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence. Rada si
podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele tohoto teleshoppingového programu
vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční odpovědnost při výběru nabízených DVD, jejichž
obsah je součástí vysílání. Provozovatel uvedl, že všechna DVD jsou pod jeho naprostou kontrolou,
protože jsou jeho vlastní výroby. Po seznámení s tímto vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším
krokům. Provozovatel byl však upozorněn na porušení licence, konkrétně licencí stanovené základní
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programové specifikace, jelikož do vysílání zařazoval pořad Travel Journal, který přes zahrnutí
interaktivní teleshoppingové složky svou povahou formátu teleshoppingu neodpovídal, neboť šlo o
diskusně-zábavní pořad. Na upozornění provozovatel reagoval sdělením, že z vysílání pořadu
odstranil právě onu interaktivní složku (nabídky zájezdů). Rada si následně podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jakým způsobem hodlá základní programovou
specifikaci naplňovat. Ten v odpovědi uvedl, že základní programovou specifikaci naplňuje tím, že
pořad Travel Journal obsahuje nabídku prodeje DVD s tímto pořadem, ovšem pochybnosti o
charakteru pořadu zcela nerozptýlil. Případný další postup bude zvážen na základě budoucího
monitoringu provedeného v návaznosti na změnu licenčních podmínek, o kterou provozovatel
požádal.
SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. / Infokanál Boršice, Infokanál Hř. Újezd (Hřivínův Újezd), Infokanál
Racková, Infokanál Luhačovice a Infokanál Provodov – vysílání 17.–18. srpna 2014
K monitoringu si Rada vyžádala záznamy pěti z více místních infokanálů kabelové televize, které daný
provozovatel vysílá či podle licence má vysílat. Ze sdělení provozovatele vyplynulo, že od 1. ledna
2013 nevysílá programy Infokanál Luhačovice a Infokanál Provodov v příslušných katastrálních
územích. Protože to není v souladu s vydanou licencí, Rada zahájila správní řízení pro možné porušení
licenčních podmínek. Vzhledem k absenci zákonem vyžadovaného loga programu v části vysílání
Infokanálu Boršice, i k tomu, že stejný problém se už v minulosti u stejného provozovatele vyskytl,
Rada zahájila správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání. Ke konci roku
2014 nebyla tato správní řízení uzavřena. Problémem provozovatelem poskytnutých záznamů
programů Infokanál Boršice a Infokanál Hř. Újezd bylo, že nešlo o záznamy pořadů v jejich odvysílané
podobě. Rada proto upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání.
Protože v obsahu monitorovaných programů chyběly základní údaje o provozovateli televizního
vysílání, kontaktní údaje a informace o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního
vysílání je Rada, k nimž je provozovatel televizního vysílání povinen zajistit snadný, přímý a trvalý
přístup, upozornila Rada provozovatele na porušení § 32 odst. 7 zákona o vysílání. Rada si také podle
§ 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jestli jako zvukový podkres
informačních smyček programů Infokanál Boršice, Infokanál Hř. Újezd a Infokanál Racková bylo
využito přímé vysílání rozhlasové stanice.
Soukup Karel / Duha – vysílání 18.–19. května 2014
V rámci pravidelného monitoringu Rada zaznamenala případ neplnění povinnosti zveřejnění
základních informací o provozovateli vysílání a rozhodla upozornit provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona o vysílání, neboť na internetových stránkách programu
uváděl základní údaje (navíc neúplné) týkající se společnosti, která nebyla provozovatelem vysílání
programu.
Soukup Karel / Duha – vysílání 18.–19. května 2014
Rada se případem vysílání videotextové nabídky relaxačního víkendu v Karlových Varech a Letních
astronomických táborů zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyžádat si od
provozovatele vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, zda byly nabídky odvysílány za úplatu
nebo obdobnou protihodnotu. Rada se seznámila s reakcí provozovatele a nepřistoupila k dalším
krokům.
Spáčil Marek / Televizní informační kanál Bohumín (TIK) – vysílání 17.–18. ledna 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licence.
Provozovatel byl upozorněn na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, protože neposkytoval
divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informacím o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Rada si dále podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od
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provozovatele vysvětlení, jestli se v případě sdělení videotextu Nebytové prostory k podnájmu jedná
o sdělení vysílané za úplatu či jinou protihodnotu. Provozovatel vysvětlil, že se nejedná o sdělení
vysílané za úplatu či jinou protihodnotu, nýbrž o jeho vlastní sdělení. Rada následně provozovatele
informovala, že tato sdělení je třeba prezentovat rozeznatelné a oddělné od ostatních částí vysílání.
STAR – MONT Pardubice, s. r. o. / Informační kanál Hostinné a Informační kanál Mladé Buky – vysílání
17.–18. srpna 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se
seznámila s analýzou obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení
provozovatele nebyl zjištěn.
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TETA s. r. o. / Infokanál TETA, mutace Chabařovice – vysílání 17.–18. srpna 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyžádat si od provozovatele
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, zda tzv. aktuální zprávu týkající se prodeje slepiček
odvysílal za úplatu či jinou protihodnotu. Rada se seznámila s podaným vysvětlením a nepřistoupila
k dalším krokům.
TETA s. r. o. / Infokanál TETA, mutace Ústí nad Labem-Střekov – vysílání 17.–18. srpna 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení licenčních podmínek tím, že se odchýlil od licencí deklarované programové skladby, neboť
neodvysílal informace o kulturních a společenských akcích ve městě, programy kin a divadel,
informace o počasí, horoskopy, kalendáře atd.
TETA s. r. o. / Infokanál TETA, mutace Ústí nad Labem-Střekov – vysílání 17.–18. srpna 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona o vysílání, neboť identifikoval vysílání televizního
programu odlišným názvem (Tetanet), než jaký je uveden v licenčních podmínkách.
TETA s. r. o. / Infokanál TETA, mutace Ústí nad Labem-Střekov a mutace Chabařovice – vysílání 17.–
18. srpna 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona o vysílání, neboť neumožnil divákům programu snadný,
přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, k údajům které
umožňují rychlé přímé a trvalé navázání kontaktu s provozovatelem a k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
TKR Jašek, s. r. o. / Infokanál Obce Hošťálková – vysílání 21.–22. září 2014
Při monitoringu kontinuálního úseku vysílání programu Infokanál Obce Hošťálková byla zaznamenána
absence části základních údajů o provozovateli televizního vysílání, k nimž je provozovatel televizního
vysílání povinen zajistit snadný, přímý a trvalý přístup. Rada proto upozornila provozovatele na
porušení § 32 odst. 7 písm. a) zákona o vysílání.
TV Beskyd s. r. o. / Televize Beskyd – vysílání 17.–18. srpna 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence.
Provozovatel byl upozorněn na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, protože
zapůjčené záznamy nebyly záznamy programu v odvysílané podobě, pokud jde o obrazovou složku.
Ve vysílání byla také zaznamenána odchylka od licencí deklarované programové skladby, neboť nebyl
zařazen pořad Studentská televize či pořad typově shodný. Rada si proto podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení v této věci. Provozovatel uvedl, že pořad není
vysílán z důvodu nezájmu spolupracujících škol a také že připravuje žádost o změnu licenčních
podmínek. Po seznámení s vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
TV-MAJ s. r. o. / TV MAJ – vysílání 21.–22. září 2014
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla upozornit provozovatele na
porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že zařadil do vysílání audiovizuální pořad
s názvem OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ, přestože podle licenčních
podmínek programu TV MAJ sestává nabídka tohoto programu výhradně z videotextové smyčky. Dále
Rada rozhodla požádat provozovatele podle § 137 odst. 1 správního řádu o vysvětlení, v jakých dnech
probíhá obměna rotujících videotextových smyček, které tvoří páteř vysílání programu TV MAJ. Po
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seznámení s vysvětlením provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům. Dále Rada rozhodla
upozornit provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n), zákona o vysílání, tedy
povinnost provozovatele uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání,
s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, kterého se dopustil tím, že v době vysílání pořadu
OSLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ nebylo uvedeno na obrazovce logo
programu. Dále Rada rozhodla upozornit provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c),
zákona o vysílání, tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání. Rada taktéž rozhodla požádat provozovatele podle § 137 odst. 1 správního řádu o
vysvětlení, z jakého důvodu zařazuje jako zvukovou složku videotextové smyčky vysílání RADIA RUBI
provozovatele RADIO IBUR s. r. o., když to není součástí licenčních podmínek programu, a zda
disponuje souhlasem provozovatele RADIO IBUR s. r. o. k tomu, aby vysílání RADIA RUBI tvořilo
zvukovou složku programu TV MAJ. A současně rozhodla požádat podle § 137 odst. 1 správního řádu
provozovatele RADIO IBUR s. r. o. o podání vysvětlení, zda vydal souhlas k tomu, aby vysílání RADIA
RUBI tvořilo zvukovou složku programu TV MAJ provozovatele TV-MAJ s. r. o.
Vysílání prostřednictvím družice
AMC Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – vysílání 11.
října 2014 v úseku 12:00–24:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla vyžádat od provozovatele
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, jakým způsobem naplňuje informační povinnosti
provozovatelů vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b) a c) zákona o vysílání, spočívající v umožnění
přímého a trvalého přístupu diváků programu k informacím o provozovateli televizního vysílání,
údajům umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace o
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada rovněž rozhodla
vyžádat od provozovatele vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, z jakého důvodu došlo ve
vysílání k identifikaci programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE (dříve MGM
CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE) původním logem MGM, ačkoliv program byl rozhodnutím
Rady č. j. 8084/2014/O, zn. FIA/3301/2014, ze dne 16. září 2014, na žádost provozovatele
přejmenován.
AMC Networks Central Europe s. r. o. (dříve Chello Central Europe s. r. o.) / SPORT2 – vysílání 13.
října 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla vyžádat od provozovatele
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, z jakého důvodu došlo k zařazení obchodních sdělení
do vysílání v odlišných vysílacích časech, než zakotvuje licence programu.
Československá filmová společnost s. r. o. / HOROR FILM – vysílání 5. března 2014 v úseku 00:00–
6:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl posuzován komplexně z hlediska zákona a licence.
Provozovatel byl upozorněn na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o vysílání, protože neposkytoval
divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informacím o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada. Dále byl provozovatel upozorněn na porušení § 49 odst. 3) zákona o
vysílání, neboť hladina hlasitosti reklamního bloku neodpovídala normované úrovni –23 LUFS
s tolerancí +/–1 LU.
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HBO Europe s. r. o. / HBO (vysílání pro Rumunsko a Moldávii podle licence vydané v ČR) – 9. díl 2.
řady seriálu Fetele, 21. prosince 2013 od 20:00 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání dílu seriálu, který obsahoval explicitní
scénu sexuálního aktu, jejíž zpracování mohlo v dětském divákovi vyvolat zkreslené chápání mužské a
ženské sexuální role a ohrozit jeho psychický a mravní vývoj. Rada upozornila provozovatele na
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání.
HBO Europe s. r. o. / HBO (vysílání pro Rumunsko a Moldávii podle licence vydané v ČR) – 10. díl 2.
řady seriálu Fetele, 21. prosince 2013 od 20:30 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání dílu seriálu, který obsahoval sexuální
scény v explicitním zpracování s potenciálem vzbudit v nezralých dětských divácích předčasný zájem
o sexualitu, a tím ohrozit zejména jejich mravní a psychický vývoj. Rada upozornila provozovatele na
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání.
HBO Europe s. r. o. / HBO (vysílání pro Rumunsko a Moldávii podle licence vydané v ČR) – Bad Penny,
14. března 2014 ve 21:45 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala případem odvysílání pořadu, který obsahoval četné
vulgarismy. Rada upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, neboť
tím porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však
možné vysílat pouze v době od 22:00 do 6:00 druhého dne.
Hudební televize, s. r. o. / Retro Music Television – vysílání 6. dubna 2014 v úseku 12:00–24:00 hodin
S ohledem na výsledky analýzy kontinuálního úseku vysílání programu si Rada podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jestli se v případě sdělení „Prague Digital TV,
46. kanál“, vysílaného v 21:59 hodin, jedná o sdělení vysílané za úplatu či jinou protihodnotu, resp. o
jakou část vysílání se v případě tohoto mediálního obsahu jedná. Po seznámení s vysvětlením
provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
MTV NETWORKS s. r. o. / VIVA Hungary (vysílání v Maďarsku podle licence udělené v ČR) – Kínos, 23.
října 2013 ve 20:30 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala pořadem, který obsahoval vulgarismy. Rada upozornila
provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že odvysílal
pořad, který obsahoval opakovaně vulgarismus, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to
z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 6:00
druhého dne.
MTV NETWORKS s. r. o. / VH 1 European (česká, maďarská, rumunská a slovinská mutace) – vysílání
13. června 2014
Záznam kontinuálního úseku vysílání programu byl vyžádán k analýze v rámci standardního
monitoringu. Rada rozhodla upozornit provozovatele MTV NETWORKS s. r. o. na porušení § 32 odst.
1 písm. l) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že nezapůjčil tyto záznamy v náležité technické
kvalitě. Dodaný záznam měl nízké obrazové rozlišení a sníženou kvalitu zvuku. Obsah byl posuzován
komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla vyžádat od provozovatele vysvětlení podle §
137 odst. 1 správního řádu, z jakého důvodu na výzvu Rady k poskytnutí jazykových mutací záznamu
programu VH 1 European poskytl pouze jediný záznam tohoto programu, přestože monitoring Rady
odhalil, že na území Rumunska byla vysílána odlišná verze programu. Rada dále žádala o vysvětlení,
na území jakých států provozovatel vytváří národní verze programu VH 1 European, lišící se
zařazenou reklamou, a zda se vytvářené národní mutace programu VH 1 European odlišují pouze a
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výhradně v zařazené reklamě či i v jiných částech vysílání. Provozovatel uvedl, že v současné době již
nevysílá žádné národní mutace programu VH 1 European. Dále provozovatel přiznal, že skutečně
záznam programu VH 1 European ze dne 13. června 2014 nedopatřením neobsahoval rumunskou
verzi, avšak své pochybení nikterak nenapravil. Rada proto rozhodla provozovatele MTV NETWORKS
s. r. o. upozornit na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – vysílání 21. srpna – 26. října 2013
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Poslanecké sněmovny 2013 bylo
monitorováno také vysílání programu regionalnitelevize.cz, a to bez poznatků o možném pochybení
provozovatele.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – regionální zpravodajství pro Slovácko a Zlínsko,
23. ledna 2014 v 18:05 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala reportáží o situaci ve Slovácké základní umělecké škole
v Uherském Hradišti – podnět poukázal na možné porušení zásad objektivity. Rada upozornila
provozovatele na porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání, neboť v reportáži došlo k zásadnímu
porušení principů objektivity a vyváženosti. Autoři reportáže se vyjadřovali kriticky k osobě majitelky
školy, která byla navíc při rozhovoru se zaměstnancem školy nepřímo obviněna z neslušného, a
dokonce nezákonného jednání, přičemž nebyly uvedeny dostatečné informace o podstatě sporu tak,
aby si divák mohl svobodně vytvořit názor, a zejména nebyl dán napadené straně žádný prostor
k vyjádření, ani nebylo jiným způsobem informováno o jejím postoji.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – vysílání 6. března 2014 v úseku 00:00–24:00
hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se
seznámila s analýzou obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení
provozovatele nebyl zjištěn.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – 9dílný cyklus Evropská unie a my, 1. dubna – 14.
května 2014 (premiéra a repríza)
V rámci širšího monitoringu vysílání v období voleb do Evropského parlamentu 2014 bylo
monitorováno také vysílání programu regionalnitelevize.cz, konkrétně vysílání premiéry a reprízy
9dílného politicko-publicistického cyklu Evropská unie a my, v němž vystupovali kandidáti pěti
politických stran, hnutí či koalic ve volbách do EP. Z monitoringu vyplynula pochybnost, zda byl cyklus
odvysílán s dostatečným respektováním zásad objektivity a vyváženosti. Možná nevyváženost
spočívala především v nevhodně zvoleném okruhu pozvaných kandidátů podle výsledků pro tento
účel chybně vybraného sociologického výzkumu veřejného mínění o podpoře konkrétních patnácti
osobností zvažujících v době výzkumu kandidaturu ve volbách do EP v sestavě, která nepokrývala
souvisle politické spektrum. Diváci také nebyli informování, kdo konkrétně nepřijal pozvání do cyklu,
takže nebylo možné odlišit, kdo pozvání vůbec nedostal. V cyklu se projevily nejednotnosti podmínek
pro vystupující kandidáty v tom, že při rozhovoru s jediným kandidátem bylo trvale v záběru výrazné
logo jeho politické strany, že s jedním z kandidátů byla část rozhovoru natočena dodatečně a že
celkový prostor pro odpovědi jednotlivých kandidátů se lišil až o čtvrtinu. Rada zahájila správní řízení
pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona o vysílání. Věc nebyla do konce roku 2014 uzavřena.
Saavedramedia spol. s r. o. / TV Regina – vysílání 13. června 2014 v úseku 9:56–23:32 hodin
Při prvním monitoringu nově vysílajícího programu se ukázalo, že provozovatel nesplnil povinnost
oznámit Radě zahájení vysílání programu, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání, a Rada proto
upozornila provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. s) zákona o vysílání, který tuto povinnost
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ukládá. Skutečnost, že bylo zahájeno vysílání programu, Rada podle zákona zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Z monitoringu vyplynuly některé otázky, které bylo nutné blíže
prozkoumat. Rada podle § 7a odst. 4 a 5 zákona o reklamě požádala provozovatele o sdělení údajů o
objednateli, respektive zadavateli teleshoppingu věšteckých služeb placených prostřednictvím
telefonního tarifu nabízených v bloku s názvem Karty, hvězdy radí. Rada si podle § 137 odst. 1
správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, z jakého důvodu diváky bloku s názvem Karty,
hvězdy radí informoval, že provoz inzerovaných telefonních linek technicky zajišťuje společnost ATS,
s. r. o., ačkoliv ve skutečnosti jde o společnost Advanced Telecom Services, s. r. o. Rada si dále podle
§ 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, jakým způsobem umožňuje
divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informacím, jejichž zpřístupnění vyžaduje § 32 odst. 7
zákona o vysílání. Po sdělení požadovaných informací a vysvětlení Rada věc uzavřela bez dalších
kroků.
Stanice O / O (Óčko) – Sexy game, 26. dubna 2014 od 1:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a na základě analýzy rozhodla požádat
provozovatele vysílání podle § 137 odst. 1 správního řádu o vysvětlení, z jakých důvodů nebyli
soutěžící upozorněni v průběhu vysílání tohoto teleshoppingového pořadu písemně na obrazovce o
skutečnosti, že budou často na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka či moderátor nebude
s žádným soutěžícím hovořit, tak jak je deklarováno v podmínkách soutěže uveřejněných na
internetových stránkách http://calltv.com/sexyvyhra. Rada se s vysvětlením provozovatele seznámila
a rozhodla věc postoupit Ministerstvu financí ČR.
Stanice O, a. s. / O (Óčko) – Limuzína, 17. července 2014 od 17:29 hodin
Rada se pořadem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
byl upozorněn na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona o vysílání, protože předmětný pořad,
který byl pořadem s umístěním produktu, nebyl jako takový na svém konci zřetelně označen.
Stanice O, a. s. / O (Óčko) – sdělení Óčkomobil.cz, 17. července 2014 opakovaně
Rada se sdělením zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Provozovatel
v průběhu monitorovaného dne zařazoval do vysílání sdělení propagující mobilní tarif Óčkomobil.cz, a
to jak jako součást reklamních bloků, tak i mimo ně, v rámci rubriky Óčko ti doporučuje. Rada si podle
§ 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele vysvětlení, na základě jakých smluvních
ujednání bylo sdělení odvysíláno a jaká je povaha spotu, když s ním v některých případech nakládá
jako s reklamou, a jindy jako s odlišným typem sdělení. Provozovatel ve svém vysvětlení žádné
relevantní skutečnosti, které by jeho jednání legitimizovaly, neuvedl a byl následně upozorněn na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání. Odvysílané sdělení obsahovalo několik
pobídek, které mají jako celek reklamní charakter, ovšem tato reklama nebyla v některých případech
ve vysílání rozeznatelná, tedy zřetelné zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými
prostředky oddělená od ostatních částí vysílání.
Stanice O, a. s. / O (Óčko) – sdělení Malibu Ibiza party, 23. května 2014 opakovaně
Rada se sdělením zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. V průběhu
monitorovaného úseku bylo vysíláno sdělení vyzývající k soutěži o účast na Malibu Ibiza party, které
bylo plynule následováno sponzorským vzkazem sponzora programu Malibu, přičemž tato sdělení
působila jako jeden celek. Rada si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od provozovatele
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání je soutěž pořádána a jaké herní podmínky se k ní
vztahují. Po seznámení s vysvětlením, že se v případě soutěže jedná o selfpromotion, Rada
nepřistoupila k dalším krokům.
STARS.TV s. r. o. / STARS.TV – vysílání 29. listopadu 2013 v úseku 12:00–22:00 hodin
45

Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada upozornila provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c), zákona o vysílání, tedy povinnosti provozovatele umožnit divákům
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Dále Rada upozornila provozovatele na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n), zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že v několika úsecích
vysílání neuvedl na obrazovce logo programu, a porušil tak povinnost uvádět označení televizního
programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu.
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TELEPACE s. r. o. / Tv NOE – vysílání 6. dubna 2014 v úseku 12:00–24:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání byl kontrolován komplexně z hlediska zákona a licence.
Provozovateli byly adresovány dvě žádosti o podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, a
to ohledně koncepce pořadu V souvislostech z hlediska dodržování zásad objektivity a vyváženosti a
ohledně označení „sponzor videoklipu“ u klipu. Rada se seznámila s vysvětleními provozovatele a
nepřistoupila k dalším krokům.
THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – 4. února
2014, úsek 10:00–17:00 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání. Poté, co obdržela od provozovatele vyžádaný
záznam, upozornila ho na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, neboť na písemnou výzvu
Rady zapůjčil záznam, který nebyl záznamem vysílání v odvysílané podobě, neboť nesplňoval
podmínky o zachování kvality obrazu a zvuku.
Vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice
Československá filmová společnost, s. r. o. / kinoSvět – vysílání 6. dubna 2014 v úseku 12:00–24:00
hodin
Analýza kontinuálního úseku vysílání programu nepřinesla poznatky o porušení zákona nebo licence.
Rada svým usnesením vyjádřila, že se s výsledky monitoringu seznámila.
FILM EUROPE, s. r. o. / Muzika CS – vysílání 30. dubna 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Na základě analýzy kontinuálního úseku vysílání programu Rada upozornila provozovatele na
porušení § 32 odst. 7 písm. a) a c) zákona o vysílání, kterého se dopustil tím, že neposkytoval divákům
snadný, přímý a trvalý přístup ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada, jak to ukládá zákon.
FILM EUROPE, s. r. o. / DOKU CS – vysílání 9. října 2014 v úseku 11:00–23:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Usnesení Rady, kterým vyjádřila, že se
seznámila s analýzou obsahu daného úseku vysílání, znamená, že poznatek o nějakém pochybení
provozovatele nebyl zjištěn.
HBO Europe s. r. o. / CINEMAX (česká a rumunská mutace) – vysílání 12. června 2014
K analýze byl od provozovatele vyžádán záznam všech jazykových mutací programu. Obsah
kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu, komplexně
z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla vyžádat od provozovatele vysvětlení podle § 137 odst. 1
správního řádu, z jakého důvodu na výzvu Rady k poskytnutí záznamu programu CINEMAX ve všech
jazykových mutacích neposkytl záznam, který by obsahoval srbské, slovinské a chorvatské titulky.
Provozovatel ve stanovené lhůtě, ani později, nesdělil Radě žádné relevantní informace a na výzvu
ani žádným způsobem nereagoval. Rada proto uložila provozovateli pořádkovou pokutu ve výši 5 000
Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat žádané vysvětlení. Rada dále rozhodla dne 2. prosince 2014
zahájit s provozovatelem HBO Europe s. r. o. správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek,
kterého se mohl dopustit tím, že vysílání programu CINEMAX dne 12. června 2014 neobsahovalo
srbské, slovinské a chorvatské titulky. Správní řízení probíhá.
HBO Europe s. r. o. / CINEMAX – vysílání 28. září 2014 v úseku 12:00–24:00 hodin
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Rada se případem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Některé
pořady zachycené na záznamu pořízeném screenerem nebyly dabovány do českého či slovenského
jazyka, ani nebyly opatřeny příslušnými titulky. Tím se provozovatel mohl odchýlit od licenčních
podmínek, a byl tak požádán o podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, zda byly pořady
s dabingem či titulky divákům distribuovány. Ve své odpovědi provozovatel uvedl, že pořady byly
opatřeny českými titulky a k chybě patrně došlo při pořízení záznamu. Rada se s vysvětlením
provozovatele spokojila.
METEOPRESS, spol. s r. o. / MeteoTV – vysílání 29. dubna 2014 v úseku 10:00–22:00 hodin
Obsah kontinuálního úseku vysílání programu byl analyzován v rámci standardního monitoringu.
Posuzován byl komplexně z hlediska zákona a licence. Rada rozhodla upozornit provozovatele
programu MeteoTV, METEOPRESS, spol. s r. o., na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona o
vysílání, které ukládá provozovateli vysílání povinnost umožnit divákům snadný, přímý a trvalý
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání.
Vysílání prostřednictvím družice a zvláštních přenosových systémů
HBO Netherlands Channels s. r. o. / HBO Netherlands, HBO 2 Netherlands a HBO 3 Netherlands –
vysílání 19. července 2014 v úseku 12:00–24:00 hodin
Rada si k monitoringu vyžádala kontinuální záznam vysílání z části dne 19. července 2014. Rada
rozhodla upozornit provozovatele na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání, neboť na
písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznamy vysílání programů HBO Netherlands, HBO 2 Netherlands a
HBO 3 Netherlands v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, neboť dodané DVD se
záznamem úseků vysílání ze dne 19. července 2014 od 15:00 do 18:00 hod. programu HBO 2
Netherlands a ze dne 19. července 2014 od 12:00 do 15:00 hod. programu HBO 3 Netherlands nebyly
plně čitelné, u ostatních 10 dodaných DVD, která obsahovala záznamy vysílání programů HBO
Netherlands, HBO 2 Netherlands a HBO 3 Netherlands, záznamy trpěly krátkodobým rozpadem
obrazu. Dále Rada rozhodla požádat provozovatele podle § 137 odst. 1 správního řádu o vysvětlení,
z jakého důvodu byla dodaná DVD se záznamy vysílání programů HBO Netherlands, HBO 2
Netherlands a HBO 3 Netherlands označená jako HBO Holland 1, HBO Holland 2 a HBO Holland 3,
jestliže tato identifikace neodpovídá názvu uvedenému v licenci k provozování televizního vysílání,
tedy zda se jedná pouze o pracovní označení, nebo zda jsou pod tímto označením programy
distribuovány divákovi, dále o podání vysvětlení, jakým způsobem je plněna povinnost vyplývající z §
32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona o vysílání, tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný,
přímý a trvalý přístup zejména k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou
název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo
bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky
na území České republiky, byly-li zřízeny, k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání
kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování,
telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Po seznámení s vysvětlením
provozovatele Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Kalista Pavel / FILMpro – reklamní blok, 28. března 2014, 5:01:07–5:02:42 hodin
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit provozovatele na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, neboť nezajistil, aby byl reklamní blok po
svém skončení zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělen od ostatních částí vysílání.
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Kalista Pavel / FILMpro – blok Zveme Vás na…, 28. března 2014, od 5:18:22 hodin a Zprávy
z Klatovska – příspěvek Taneční pro dospělé, 28. března 2014, od 5:09:07 hodin
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyžádat si od provozovatele
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, zda byly blok a příspěvek do vysílání zařazeny za úplatu
či obdobnou protihodnotu. Rada se seznámila s podaným vysvětlením a nepřistoupila k dalším
krokům.
Kalista Pavel / FILMpro – vysílání 28.–29. března 2014
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyžádat si od provozovatele
vysvětlení podle § 137 odst. 1 správního řádu, co míní nazváním televizního programu O (Óčko)
partnerskou TV a z jakého důvodu je jím provozovaný televizní program FILMpro v průběhu vysílání
pořadu Limuzína s Mírou Hejdou označen dvěma logy. Rada se seznámila s podaným vysvětlením a
nepřistoupila k dalším krokům.
Vysílání ze zahraničí do ČR
Chellomedia / TV Paprika (licence Maďarské republiky) – reklama otosbefuto.hu, vysílání 23. dubna
2014 opakovaně
Rada se obchodním sdělením zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu.
Předmětný spot byl reklamou na sázkovou hru, jejíž provozovatel není držitelem povolení
Ministerstva financí ČR k provozování loterií a sázkových her. Program TV Paprika ale není licencován
v ČR, a je tudíž mimo českou jurisdikci. Z tohoto důvodu byl o stanovisko požádán regulační orgán
Maďarské republiky. Na základě zaslaného stanoviska Rada shledala, že odvysílání reklamy na
sázkovou hru bylo v souladu s právními předpisy země původu programu TV Paprika a nepřistoupila
k dalším krokům.
Vysílání obchodních sdělení: reklama, označení sponzora, teleshopping
2014

reklamní spoty

označení sponzora

teleshopping

leden

142

560

53

únor

397

431

43

březen

445

414

58

duben

430

410

41

květen

524

456

53

červen

374

304

32

červenec

302

226

30

srpen

334

267

22

září

507

448

38

říjen

587

464

52

listopad

671

547

57

prosinec

447

348

42

49

celkem

5 160

4 875

521

Systematický monitoring zahrnul 5 160 premiérových reklamních spotů, 4 875 označení sponzora,
521 teleshoppingových spotů vysílaných v roce 2014 na programech ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT
Art/ČT:D, NOVA, Nova Cinema, Prima, Prima COOL, Prima ZOOM, Óčko, Óčko Gold, Óčko Expres,
Televize Barrandov, AXN, CS Film, CS Mini, DISNEY CHANNEL, Film+. HOROR FILM, KinoSvět, MGM,
Minimax, National Geographic Channel, Retro Music Television, SMÍCHOV, Spektrum, Sport 1, ŠLÁGR
TV, Telka, fanda, Universal Channel, Rebel a RELAX. Celkem tedy 10 556 premiér obchodních premiér
všech kategorií.
V následujícím přehledu monitoringu obchodních sdělení jsou zachyceny případy projednávané
Radou v průběhu roku 2014 v chronologickém řazení. Přehled obsahuje především záznamy o
analýzách konkrétních obchodních sdělení, které vyplynuly z pravidelných měsíčních kontrol premiér
obchodních sdělení. Z celkového objemu reklamních dat byla provedena analýza u 53 případů, které
Rada projednávala na svých zasedáních v roce 2014. Kromě toho byl systematicky prováděn také
monitoring hlasitosti obchodních sdělení. Vedle výstupů průběžného systematického monitoringu
obchodních sdělení jsou v následujícím přehledu zachyceny také případy analýz jednotlivých
reklamních spotů, teleshoppingu a označení sponzora, jejichž zpracování vyplynulo z konkrétních
podnětů, screeningu či monitoringu kontinuálních úseků vysílání. Do tohoto souhrnu jsou zařazeny
také případy ze závěrečných měsíců roku 2013, které byly Radou projednány až v rámci roku 2014.
Naopak některé výstupy monitoringu obchodních sdělení ze závěru roku 2014, zejména
z periodických analýz za měsíce říjen až prosinec 2014, budou Radou projednávány až v rámci roku
2015 a záznamy o nich budou součástí výroční zprávy za příští rok.
Sanovia, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / Prima – 7. října 2013
Během pravidelného monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení Moje lékárna, premiérově
odvysílané dne 7. října 2013 v čase 6:33:58 hodin na programu Prima. Rada rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamního spotu správní řízení pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. d) zákona o
reklamě. V rámci reklamního spotu je propagován registrovaný léčivý přípravek (Brufen), na který se
vztahuje povinnost, aby reklama obsahovala zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou,
výzvu k pečlivému přečtení příbalové informace. V obchodním sdělení Moje lékárna tato informace
absentuje. Rada později uložila zadavateli pokutu 50 000 Kč, která byla účastníkem uhrazena.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima COOL – 23. října 2013
Během pravidelného monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení Tesco, které bylo odvysíláno
dne 23. října 2013 v čase 22:38:00 hodin na programu Prima COOL. Rada rozhodla zahájit
s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o., správní řízení pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona o vysílání. Ve správním řízení pak Rada uložila provozovateli pokutu ve výši 50 000 Kč. Její
splatnost však byla odložena, neboť účastník řízení napadl správní rozhodnutí v rámci správní žaloby
(jedna žaloba společně s řízením Hervis, v jehož případě se jednalo o totožné ustanovení,
neoddělenou reklamu). Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze a vyslovila souhlas
s podáním kasační stížnosti proti němu.
CET 21 spol. s r. o. / Nova sport – reklama Unibet, 3. listopadu 2013 v 16:07 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy,
společností CET 21 spol. s r. o., správní řízení, neboť šířením reklamy unibet.cz se dopustil možného
porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, podle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo
jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy,
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neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která není povolená dle platných
předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, které zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných
podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona. Rada správní řízení
přerušila do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení 5 A
50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze.
WALMARK, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / Prima – 3. listopadu 2013
Rada se seznámila s obchodním sdělením/označením sponzora, v jehož rámci je propagován doplněk
stravy Dialevel. Sdělení bylo odvysíláno dne 3. listopadu 2013 v čase 11:58:29 hodin na programu
Prima. Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu požádala zadavatele o podání vysvětlení k tvrzení,
které bylo odvysíláno v rámci obchodního sdělení. Rada se později s podaným vysvětlením seznámila,
a jelikož bylo prokázáno, že k porušení zákona nedošlo, dále se věcí nezabývala.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 22. listopadu 2013
Na základě monitoringu premiér obchodních sdělení se Rada zabývala reklamou na finanční služby
společnosti Československá obchodní banka, a. s., která byla odvysílána dne 22. listopadu 2013 v čase
18:49:47 hodin na programu NOVA. Rada postoupila dle svých kompetencí reklamní spot České
národní bance k posouzení. Dále se případem nezabývala.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 25. listopadu 2013
Během monitoringu premiér obchodních sdělení byl zaznamenán reklamní spot propagující finanční
služby společnosti Equa bank a. s., který byl odvysílán dne 25. listopadu 2013 v čase 18:30:59 hodin
na programu NOVA. Rada jej dle svých kompetencí postoupila České národní bance k posouzení a
případem se dále nezabývala.
MF TV s. r. o. /Metropol TV – 14. prosince 2013
V rámci systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu Metropol TV, a to ze dne 14. prosince 2013 v časovém rozmezí 20:00–23:00 hodin. V
tomto časovém úseku byly měřeny tři reklamní bloky (samostatná obchodní sdělení), jejichž hladiny
hlasitosti nebyly normovány na hodnotu −23 LUFS s tolerancí +/− 1 LU. Rada se seznámila s výsledky
monitoringu a vydala provozovateli upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu
s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni
−23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU.
TP Pohoda s. r. o. / POHODA – RELAX (nyní RELAX) – 14. prosince 2013
V další fázi systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu POHODA – RELAX (nyní RELAX), a to dne 14. prosince 2013 v časovém rozmezí 20:00–23:00
hodin. V tomto časovém úseku byl měřen jeden blok označení sponzora, jehož hladina hlasitosti
nebyla normována na hladinu, kterou stanovuje zákon. Rada se s výsledky systematického
monitoringu seznámila a vydala provozovateli TP Pohoda s. r. o. upozornění na porušení § 49 odst. 3
zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2
písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat
normované úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU.
endala s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / ŠLÁGR TV – 20. prosince 2013
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V rámci pravidelného monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení Trimun, premiérově
odvysílané dne 20. prosince 2013 v čase 10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV. Rada rozhodla
zahájit se zadavatelem reklamního spotu správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d)
zákona o reklamě. Z obchodního sdělení vyplývá, že v důsledku nevlídného počasí mohou nastat
změny zdravotního stavu – vyčerpání a nemoci. Explicitně vyjádřeno, že pomocí doplňku stravy lze
předcházet nemocem. Apelativní formou je dále zdůrazněn pozitivní účinek přípravku. V souvislosti
s týmž obchodním sdělením Rada rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy správní řízení pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o reklamě, a který může být nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b)
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Rada později obě správní řízení spojila a uložila
zadavateli spotu pokutu ve výši 400 000 Kč, jejíž splatnost byla odložena, jelikož účastník řízení
napadl rozhodnutí Rady správní žalobou.
endala s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / ŠLÁGR TV – 20. prosince 2013
V rámci monitoringu premiér obchodních sdělení byl zaznamenán reklamní spot Ginkgo biloba, který
byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013 od 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV. Rada
rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c)
zákona o reklamě, jelikož je obchodní sdělení možnou nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Rada později uložila pokutu ve výši 400 000 Kč za porušení
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o reklamě, jejíž splatnost však byla odložena, neboť účastník
řízení napadl rozhodnutí Rady správní žalobou. Zadavateli Rada dále uložila pořádkovou pokutu ve
výši 5 000 Kč, neboť nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona o reklamě, která
byla zadavatelem uhrazena.
endala s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / ŠLÁGR TV – 20. prosince 2013
Rada se zabývala reklamním spotem Colacoll, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013
od 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV. Rada rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy správní
řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o reklamě, jehož se mohl dopustit zadáním
reklamního spotu Colacoll, jelikož obchodní sdělení je možnou nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b)
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Rada později uložila pokutu ve výši 400 000 Kč za
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o reklamě, jejíž splatnost však byla odložena, neboť
účastník řízení napadl rozhodnutí Rady správní žalobou. Zadavateli Rada dále uložila pořádkovou
pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona o
reklamě.
CET 21 spol. s r. o. / fanda – 1. ledna 2014
Rada se zabývala teleshoppingem Pedi Spin, který byl odvysílán dne 1. ledna 2014 v čase 14:35:53
hodin na programu fanda. Rada se obrátila na Českou obchodní inspekci s žádostí o součinnost ve
věci prodeje, resp. nabízení k prodeji prostřednictvím reklamy/teleshoppingu, produktu Pedi Spin,
neboť při prodeji tohoto produktu může docházet k nekalým obchodním praktikám. Jelikož odpověď
České obchodní inspekce byla doručena dne 15. prosince 2014, Rada neměla již možnost jej v rámci
zasedání v roce 2014 projednat. Bude se jím tedy zabývat na začátku roku 2015.
Mountfield a. s. (zadavatel reklamy) – reklama Mountfield Kolo štěstí, leden 2014
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala reklamou, uváděnou v reklamních blocích vysílaných na
různých televizních programech od začátku roku 2014. Společnost zde prezentovala průměrnou
hodnotu slevy dosažené na Kole štěstí ve výši 58 %. Analýza zpochybnila výpočet této hodnoty. Rada
si podle § 137 odst. 1 správního řádu vyžádala od zadavatele reklamy podání vysvětlení, jakým
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způsobem bylo dosaženo výpočtu hodnoty průměrné slevy dosažitelné na Kole štěstí, a o sdělení
s tím související informace, kolikrát jsou na Kole štěstí uvedeny jednotlivé položky procentuálních
slev – tedy 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 a 100 %. Na základě vyjádření provozovatele, které potvrdilo
oprávněnost podezření, že v reklamě se uvádí zavádějící informace o výši cenového zvýhodnění
nabídky (58 %), což je ovšem průměrná sleva vypočtená z jednotlivých nominálních hodnot
poskytovaných slev, a to bez ohledu na to, kolikrát se ta která sleva na Kole štěstí vyskytuje, se Rada
rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c)
zákona o reklamě, jehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu, který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Správní řízení vyústilo
v uložení pokuty ve výši 150 000 Kč, kterou zadavatel reklamy uhradil.
Stanice O, a. s. / O (Óčko) – 2. ledna 2014
Rada se zabývala obchodním sdělením OKNA.EU, které bylo prezentováno jako sponzor pořadu a
odvysíláno dne 2. ledna 2014 v čase 21:45:55 hodin na programu O (Óčko), a rozhodla zahájit
s provozovatelem správní řízení pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání, jelikož
v rámci zvukové složky obchodního sdělení byla přítomna přímá pobídka zákazníkovi. Ve vysílání však
tato reklama nebyla jako reklama rozeznatelná. Rada později správní řízení zastavila a vydala
provozovateli upozornění na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání.
PHARMA NORD PRAHA s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / Prima – 10. ledna 2014
Během pravidelného monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení Bioaktivní LipoExit, odvysílané
dne 10. ledna 2014 v čase 6:57:22 hodin na programu Prima. Rada rozhodla zahájit správní řízení se
zadavatelem reklamního spotu pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. e) zákona o reklamě, neboť
v tomto reklamním spotu je obsaženo tvrzení/sdělení bez jakéhokoli odkazu na konkrétní vědecké
studie, čímž mohlo dojít k porušení zákazu doporučování potravin s odkazem na nekonkrétní klinické
studie. Vzhledem k tomu, že porušení zákona nebylo prokázáno, Rada později správní řízení zastavila.
Digital Broadcasting s. r. o. / Rebel – 11. ledna 2014
V další fázi systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu Rebel, a to ze dne 11. ledna 2014 v časovém rozmezí 19:00–22:00 hodin. Naměřeny byly tři
bloky reklamních spotů, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu stanovenou
zákonem. Rada se s výsledky monitoringu seznámila a vydala provozovateli upozornění na porušení §
49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož
§ 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí
odpovídat normované úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU.
Hudební televize, s. r. o. / Retro Music Television – 11. ledna 2014
V rámci systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu Retro Music Television, a to ze dne 11. ledna 2014 v časovém úseku 19:00–22:00 hodin.
Naměřeno bylo šest reklamních bloků, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hladinu
stanovenou zákonem. Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu a vydala
provozovateli upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti
vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací
danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy,
teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU.
Československá filmová společnost, s. r. o. (šiřitel obchodního sdělení) / KinoSvět – 20. ledna 2014
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Případ byl zaznamenán v rámci širšího monitoringu obchodních sdělení zaměřených na loterie a
sázkové hry. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy správní řízení, neboť šířením reklamy
PokerStars.net, odvysílané na programu KinoSvět dne 20. ledna 2014 od 6:33:10 hodin, se mohl
dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb
nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními
předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která není povolená
dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a
jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona. Rada později správní
řízení přerušila do doby skončení řízení o předběžné otázce, které probíhá v rámci soudního řízení
vedeného při Městském soudu v Praze.
Digital Broadcasting s. r. o. (šiřitel obchodního sdělení) / Rebel – 20. ledna 2014
Případ byl zaznamenán v rámci širšího monitoringu obchodních sdělení zaměřených na loterie a
sázkové hry. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy správní řízení, neboť šířením reklamy
PokerStars.net, odvysílané na programu Rebel dne 20. ledna 2014 od 6:18:14 hodin, se mohl dopustit
porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo
jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy,
neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která není povolená dle platných
předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných
podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona. Rada později správní řízení
přerušila do doby skončení řízení o předběžné otázce, které probíhá v rámci soudního řízení
vedeného při Městském soudu v Praze.
Hudební televize, s. r. o. (šiřitel obchodního sdělení) / Retro Music Television – 20. ledna 2014
Případ byl zaznamenán v rámci širšího monitoringu obchodních sdělení zaměřených na loterie a
sázkové hry. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností Hudební televize, s. r. o., správní
řízení, neboť šířením reklamy PokerStars.net, odvysílané na programu Retro Music Television dne 20.
ledna 2014 od 6:21:09 hodin, se dopustil možného porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě,
dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej,
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu
propagující herní službu, která není povolená dle platných předpisů, což je v přímém rozporu
s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která
zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo
neoznámených podle tohoto zákona. Rada později správní řízení přerušila do doby skončení řízení o
předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení vedeného při Městském soudu v Praze.
Chello Central Europe s. r. o. (šiřitel obchodního sdělení) / Spektrum – 20. ledna 2014
Případ byl zaznamenán v rámci širšího monitoringu obchodních sdělení zaměřených na loterie a
sázkové hry. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy správní řízení, neboť šířením reklamy
PokerStars.net, odvysílané na programu Spektrum dne 20. ledna 2014 od 16:11:50 hodin, se mohl
dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb
nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními
předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která není povolená
dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a
jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona. Rada později správní
řízení přerušila do doby skončení řízení o předběžné otázce, které probíhá v rámci soudního řízení
vedeného při Městském soudu v Praze.
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Simply You Pharmaceuticals a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / Televize Barrandov – 20. ledna
2014
Rada se zabývala reklamou propagující produkt – potravinu (doplněk stravy) Ive, která byla
odvysílána dne 20. ledna 2014 v čase 11:11:45 hodin na programu Televize Barrandov. Rada v této
věci rozhodla zahájit správní řízení se zadavatelem spotu pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. e)
zákona o reklamě, neboť odvysíláním mohlo dojít k porušení zákazu doporučování potravin
s odkazem na nekonkrétní klinické studie. Jelikož však nebylo porušení zákona prokázáno, odpadl
důvod správního řízení a Rada rozhodla o jeho zastavení.
Stanice O, a. s. (šiřitel obchodního sdělení) / O (Óčko) – 20. ledna 2014
Případ byl zaznamenán v rámci širšího monitoringu obchodních sdělení zaměřených na loterie a
sázkové hry. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy správní řízení, neboť šířením reklamy
PokerStars.net, odvysílané na programu O (Óčko) dne 20. ledna 2014 od 8:19:12 hodin, se mohl
dopustit porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, dle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb
nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními
předpisy, neboť se v daném případě jedná o reklamu propagující herní službu, která není povolená
dle platných předpisů, což je v přímém rozporu s ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, která zakazuje propagaci, reklamu a podporu prodeje loterií a
jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona. Rada později správní
řízení přerušila do doby skončení řízení o předběžné otázce, které probíhá v rámci soudního řízení
vedeného při Městském soudu v Praze.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima ZOOM – 21. ledna 2014
Na základě pravidelného monitoringu byly zaznamenány dva reklamní spoty na finanční služby
společnosti Electro World s. r. o. odvysílané dne 21. ledna 2014 v časech 17:52:49 hodin (spot 1) a
17:55:23 hodin (spot 2) na programu Prima ZOOM. Rada rozhodla dle svých kompetencí obě
obchodní sdělení postoupit České národní bance k posouzení a dále se jimi nezabývala.
Simply You Pharmaceuticals a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / NOVA, 30. ledna 2014 ve 21:06:30
hodin
Rada se označením sponzora HemoStop Synbio zabývala v rámci souhrnu podání. Rada podle § 137
odst. 1 správního řádu požádala společnost Simply You Pharmaceuticals a. s. o podání vysvětlení ve
věci stížnosti na toto obchodní sdělení. Stěžovatel později původní podání doplnil a předložil usnesení
Městského soudu v Praze ve věci obchodního sdělení HemoStop, které společnosti Simply You
Pharmaceuticals a. s. předběžným opatřením nařídilo zdržet se při prezentaci doplňků stravy
obsahujících v názvu HemoStop tvrzení, že přípravky souvisí s hemoroidy a zdravotními projevy
v oblasti konečníku. Rada rozhodla v souladu s § 7c odst. 1 zákona o reklamě a v návaznosti na
usnesení Městského soudu v Praze nařídit odstranění a ukončení šíření příslušné televizní reklamy.
CELMAR MEDIA s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / Televize Barrandov – 31. ledna 2014
Rada se zabývala dvěma obchodními sděleními – reklamním spotem Figurebites, který byl
premiérově odvysílán dne 31. ledna 2014 v čase 9:28:49 hodin (mutace 1) a
reklamou/teleshoppingem Figurebites, který byl odvysílán dne 31. ledna 2014 v čase 02:58:42 hodin
(mutace 2) na programu Televize Barrandov. Rada se rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy,
společností CELMAR MEDIA s. r. o., správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o
reklamě, jelikož obchodní sdělení mohou být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele. V rámci obchodních sdělení mohlo dojít ke zcela účelovému užití nepravdivých
údajů o účincích produktu. V souvislosti s týmiž reklamními spoty Rada rozhodla zahájit se
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zadavatelem reklamy správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona o reklamě. Rada později
obě správní řízení spojila a uložila zadavateli pokutu ve výši 50 000 Kč, která byla zadavatelem
uhrazena.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 1. února 2014
Během monitoringu premiérových kreativ bylo objeveno obchodního sdělení Müllerovy pastilky,
odvysílané dne 1. února 2014 v čase 20:19:47 hodin na programu NOVA. Rada podle § 137 odst. 1
správního řádu požádala provozovatele o vysvětlení, zda se jedná o označení sponzora, respektive,
proč není v jeho rámci explicitně vyjádřena povinná informace v podobě oznámení o sponzorování.
Po seznámení s podaným vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 3. února 2014
Rada se zabývala obchodním sdělením Peugeot, prezentovaným jako sponzor programu, které bylo
odvysíláno 3. února 2014 v čase 20:24:47 hodin na programu NOVA. Rada rozhodla zahájit
s provozovatelem správní řízení pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání. V rámci
zvukové složky obchodního sdělení byla přítomna pobídka zákazníkovi, ve vysílání však toto sdělení
nebylo označeno jako reklama. Ve správním řízení nebylo porušení zákona prokázáno, a proto Rada
řízení zastavila.
Česká televize / ČT sport – 10. února 2014
Rada se dále zabývala reklamou na finanční služby společnosti Kredito24 Česká republika s. r. o.,
odvysílanou dne 10. února 2014 v čase 15:51:44 hodin na programu ČT sport (repríza). Rada rozhodla
dle svých kompetencí postoupit toto obchodní sdělení České národní bance k posouzení a dále se jím
nezabývala.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 10. února 2014
V rámci monitoringu byla zaznamenána reklama na finanční služby společnosti Zaplo Finance s. r. o.,
odvysílaná dne 10. února 2014 v čase 11:19:57 hodin na programu Prima (repríza). Rada postoupila
dle svých kompetencí toto obchodní sdělení České národní bance a dále se věcí nezabývala.
Bydžov s. r. o. / V1 – 15. února 2014
V rámci systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu V1, a to ze dne 15. února 2014 v časovém rozmezí 19:00–22:00 hodin. Naměřeny byly dva
bloky reklamních spotů, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu, kterou ukládá zákon.
Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu a vydala provozovateli upozornění na
porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu
a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb.,
podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni −23 LUFS s tolerancí +/− 1 LU.
Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – 15. února 2014
V rámci systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu regionalnitelevize.cz, a to ze dne 15. února 2014 v časovém rozmezí 19:00–22:00 hodin.
Naměřeno bylo pět bloků reklamních spotů/samostatných obchodních sdělení, jejichž hladiny
hlasitosti nebyly normovány na hodnotu stanovenou zákonem. Rada se seznámila s výsledky
monitoringu a vydala provozovateli upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu
s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni
−23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU.
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Regionální televize CZ s. r. o. / regionalnitelevize.cz – 15. února 2014
Na základě monitoringu hlasitosti obchodních sdělení Rada požádala provozovatele podle § 137 odst.
1 správního řádu o podání vysvětlení, zda všechna obchodní sdělení, která byla v rámci tří reklamních
bloků odvysílána dne 15. února 2014 v hodinovém úseku 21:00–22:00 hodin na programu
regionalnitelevize.cz a která byla od ostatního vysílání na začátku i na konci každého bloku oddělena
znělkou/předělem, jsou reklamou, respektive naplňují definiční znaky reklamy. Rada se posléze
seznámila s podaným vysvětlením, po kterém přistoupila k žádosti o doplnění informace. Později se
seznámila rovněž s doplňujícím vysvětlením a nepodnikala v této věci další kroky.
TEREZIA COMPANY s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / NOVA – 15. února 2014
Během pravidelného monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení RAKYTNÍČEK, premiérově
odvysílané dne 15. února 2014 v čase 6:27:40 hodin na programu NOVA. Rada rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamního spotu správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona o
reklamě. V rámci reklamního spotu jsou obsažena tvrzení, která mohou vyvolávat dojem, že se jedná
o potravinu, která má vlastnosti prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění,
resp. takové vlastnosti mohou být v reklamě doplňku stravy přisuzovány, potažmo v souvislosti s jeho
konzumací naznačovány. Rada později uložila zadavateli pokutu ve výši 200 000 Kč, jejíž splatnost
byla odložena, neboť účastník řízení napadl rozhodnutí Rady správní žalobou.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 24. února 2014
Na základě pravidelného monitoringu byla zaznamenána reklama na finanční služby společnosti
ZUNO BANK AG, organizační složka, která byla premiérově odvysílána dne 24. února 2014 v čase
8:10:22 hodin na programu NOVA. Rada postoupila dle svých kompetencí toto obchodní sdělení
České národní bance k posouzení. Dále se případem nezabývala.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – 26. února 2014
Rada se seznámila s obchodními sděleními, v jejichž rámci je propagován produkt Livera seltzer.
Jednalo se o reklamní spot, premiérově odvysílaný dne 26. února 2014 v čase 12:38:46 hodin na
programu Televize Barrandov, a teleshopping, premiérově odvysílaný dne 26. února 2014 v čase
9:09:58 hodin na programu Televize Barrandov. Rada požádala Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekci o posouzení charakteru produktu. Rada se později seznámila se sdělením SZPI, a jelikož
nebyla shledána žádná pochybení týkající se distribuce přípravku, nečinila ve věci další kroky.
Česká televize / ČT sport – 2. března 2014
Rada se seznámila s obchodním sdělením / označením sponzora programu DB SCHENKER,
premiérově odvysílaným dne 2. března 2014 v čase 7:47:11 hodin na programu ČT sport, a vydala
v této věci provozovateli Česká televize upozornění na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o
vysílání, kterého se dopustil tím, že v rámci obchodního sdělení neuvedl povinné informace v podobě
názvu/jména sponzora a hlavního předmětu jeho činnosti.
ŠLÁGR TV, spol. s r. o. / ŠLÁGR TV – 7. března 2014
Rada se seznámila s reklamou na finanční služby / spoření společnosti České zlaté rezervy, s. r. o.,
premiérově odvysílanou dne 7. března 2014 v čase 9:38:00 hodin na programu ŠLÁGR TV. Rada
postoupila dle svých kompetencí toho obchodní sdělení České národní bance k posouzení. Dále se
věcí nezabývala.
GREEN-SWAN Pharmaceuticals CR, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama GS CONDRO 1500
mg ve vysílání programu Televize Barrandov, 10. března 2014 v 11:53:41 hodin
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Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla se zadavatelem reklamy zahájit
správní řízení pro možné porušení § 5 odst. 5 zákona o reklamě, neboť obchodní sdělení v grafické i
verbální rovině nepřiměřeným způsobem deklarovalo účinky přípravku. Ke konci roku 2014 nebylo
řízení uzavřeno.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 14. března 2014
Rada se seznámila s obchodním sdělením Honda, které bylo odvysíláno dne 14. března 2014 v čase
20:11:59 hodin na programu NOVA. Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu požádala provozovatele
o vysvětlení, o jaké obchodní sdělení se jedná, jelikož jsou v něm obsaženy protichůdné informace.
Po seznámení s podaným vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
EUROCAT, spol. s r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / ŠLÁGR TV – 17. března 2014
Během monitoringu premiér obchodních sdělení bylo zaznamenáno obchodní sdělení Gelmodel,
premiérově odvysílané dne 17. března 2014 v čase 18:22:05 hodin na programu ŚLÁGR TV. Rada
rozhodla zahájit se zadavatelem reklamního spotu správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 2
písm. d) zákona o reklamě, jelikož v rámci reklamního spotu jsou obsažena tvrzení, která mohou
vyvolávat dojem, že se jedná o potravinu – doplněk stravy, která má vlastnosti prevence, ošetřování,
léčby nebo vyléčení lidských onemocnění. Správní řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 17. března 2014
Během pravidelného monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení / označení sponzora
programu HARIBO, premiérově odvysílané dne 17. března 2014 v čase 18:26:18 hodin na programu
Prima. Rada v této věci vydala upozornění provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., na porušení
ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání, jelikož v rámci obchodního sdělení neuvedl povinné
informace v podobě názvu/jména sponzora a hlavního předmětu jeho činnosti.
Česká televize / ČT sport – 19. března 2014
Rada se seznámila s obchodním sdělením AUTOLAROS SPEED, Mazda, Hyundai, ADM TRANSPORT,
které bylo odvysíláno dne 19. března 2014 v čase 0:05:52 hodin na programu ČT sport. Rada rozhodla
zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o
vysílání, jelikož toto obchodní sdělení, naplňující definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání jako
reklama rozeznatelné. Rada později správní řízení zastavila a vydala provozovateli upozornění na
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání.
POLAR televize Ostrava, s. r. o. / POLAR – 22. března 2014
V rámci systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu POLAR, a to ze dne 22. března 2014 v časovém rozmezí 19:00–22:00 hodin. Naměřeno bylo
devět bloků obchodních sdělení / samostatných obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly
normovány na hladinu stanovenou zákonem. Rada se seznámila s výsledky systematického
monitoringu a vydala provozovateli upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle
něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu
s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni
−23 LUFS s tolerancí +/− 1 LU.
Studio R e V i s. r. o. / RTM – 22. března 2014
V další fázi systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu RTM, a to ze dne 22. března 2014 v časovém rozmezí 19:00–22:00 hodin. Naměřeno bylo
šest bloků obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu stanovenou
zákonem. Na programu RTM nebyla navíc dodržena ani maximální skutečná špičková hladina
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hlasitosti, která je zákonem stanovena na maximální hodnotu -1 dBTP. V historii systematických
monitoringů měření hlasitosti obchodních sdělení se jedná o první takový případ vůbec. Rada se
seznámila s výsledky systematického monitoringu a vydala provozovateli upozornění na porušení §
49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2
písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat
normované úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1 LU a maximální povolené skutečné špičkové hladiny
musí být normovány na maximální hodnotu -1 dBTP.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 23. března 2014
V rámci pravidelného monitoringu byl zaznamenán teleshopping Express Diet, premiérově odvysílaný
dne 23. března 2014 v čase 13:01:35 hodin v rámci pořadu Nedělní receptář EXTRA na programu
Prima. Rada se v této věci obrátila na Ministerstvo zdravotnictví, respektive hlavního hygienika ČR,
s žádostí o poskytnutí dokumentace dokládající skutečnost tvrzení o schválení Express Diet jako
potraviny určené pro dietní účely se sníženým množstvím energie. Rada se později seznámila
s odpovědí Ministerstva zdravotnictví a požádala provozovatele o sdělení objednatele, resp.
zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení. Později taktéž oslovila Státní zemědělskou a
potravinářskou inspekci ve věci prošetření distribuce. Jelikož bylo zjištěno, že objednatelem, resp.
zadavatelem i zpracovatelem obchodního sdělení je právnická osoba sídlící na území Slovenské
republiky, podnět byl předán tamnímu kontrolnímu úřadu, a Rada se touto věcí dále nezabývala.
CET 21 spol. s r. o. / Telka – 24. března 2014
Na základě monitoringu premiér obchodních sdělení bylo zaznamenáno obchodní sdělení prezentující
vlastnosti produktu Wellneo, které bylo odvysíláno dne 24. března 2014 v čase 9:42:08 hodin na
programu Telka (repríza). Rada v souladu s předchozí praxí oznámila České obchodní inspekci
skutečnost o opětovném výskytu obchodních sdělení propagujících solný inhalátor ve vysílání. Rada
se později seznámila s odpověďmi Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví ČR a
České obchodní inspekce a v této záležitosti nečinila další kroky.
Stanice O, a. s. / O (Óčko) – 24. března 2014
V rámci pravidelného monitoringu byla zaznamenána obchodní sdělení Stavitelství ŠMÍD, Blue Style a
Profi-cz, premiérově odvysílaná dne 24. března 2014 v čase 9:21:03 hodin na programu O (Óčko).
Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu požádala v této záležitosti provozovatele o vysvětlení, o jaká
obchodní sdělení se jedná, respektive, zda verbální informace odvysílaná v rámci obchodního sdělení
má implicitně vyjadřovat, že se jedná o označení sponzora. Po seznámení s podaným vysvětlením
Rada nepřistoupila k dalším krokům.
Česká televize / ČT2 – 29. března 2014
Během monitoringu premiérových kreativ bylo objeveno obchodní sdělení PETRASTAV, HAZMIOIL,
Autoopravna Novotný, které bylo odvysíláno dne 29. března 2014 v čase 9:56:28 hodin na programu
ČT2. Rada rozhodla zahájit s provozovatelem správní řízení pro možné porušení ustanovení § 49 odst.
1 písm. a) zákona o vysílání, jelikož obchodní sdělení naplňující definiční znaky reklamy nebylo ve
vysílání jako reklama rozeznatelné. Rada později správní řízení zastavila a vydala provozovateli
upozornění § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání.
OSKAR – salus s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / Prima – 30. března 2014
V rámci monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení Lecitamin, premiérově odvysílané dne 30.
března 2014 v čase 13:02:56 hodin v rámci teleshoppingového pořadu Nedělní receptář EXTRA na
programu Prima. Rada rozhodla zahájit se zadavatelem správní řízení pro možné porušení § 5d odst.
2 písm. e) zákona o reklamě. Správní řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
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Kofola ČeskoSlovensko, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / Nova Cinema, 1. dubna 2014 v 6:26:01
hodin
Rada se spotem Jupík Sport Aqua zabývala v rámci souhrnu podání a zahájila se zadavatelem reklamy
správní řízení pro možné porušení § 2c písm. a) a e) zákona o reklamě, podle kterých reklama nesmí,
pokud jde o osoby mladší 18 let, podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální
vývoj a nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. V uvedeném spotu sjíždí hoch
na speciálně upraveném skateboardu kopec, což je aktivita značně nebezpečná, protože může dojít
k těžkému úrazu. Reklama tak zcela nevhodným a schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné
situaci. Ve správním řízení pak Rada rozhodla o uložení pokuty 80 000 Kč. Ke konci roku 2014 nebyla
věc v právní moci.
Kofola ČeskoSlovensko, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / Televize Barrandov, 1. dubna 2014
v 6:27:25 hodin
Rada se spotem Jupík Crazy Aqua – verze tobogán zabývala v rámci souhrnu podání a zahájila se
zadavatelem reklamy správní řízení pro možné porušení § 2c písm. a) a e) zákona o reklamě, podle
kterých reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let, podporovat chování ohrožující jejich zdraví,
psychický nebo morální vývoj a nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. V
uvedeném spotu hoch sjíždí po toboganu hlavou dolů s rukama připaženýma k tělu a v této poloze
následně dopadá i do vody, což je aktivita značně nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu.
Reklama tak zcela nevhodným a schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Ve
správním řízení pak Rada rozhodla o uložení pokuty 150 000 Kč. Ke konci roku 2014 nebyla věc
v právní moci.
Kofola ČeskoSlovensko, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / NOVA, 2. dubna 2014 v 10:11:00 hodin
Rada se spotem Jupík Crazy Aqua – verze skateboard zabývala v rámci souhrnu podání a zahájila se
zadavatelem reklamy správní řízení pro možné porušení § 2c písm. a) a e) zákona o reklamě, podle
kterých reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let, podporovat chování ohrožující jejich zdraví,
psychický nebo morální vývoj a nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích. V
uvedeném spotu sjíždí hoch na speciálně upraveném skateboardu kopec, což je aktivita značně
nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu. Reklama tak zcela nevhodným a schvalujícím
způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Ve správním řízení pak Rada rozhodla o uložení pokuty
100 000 Kč. Ke konci roku 2014 nebyla věc v právní moci.
Česká televize / ČT1 – 5. dubna 2014
V souvislosti s monitoringem úseku vysílání z 27. dubna 2013, tedy předchozího roku, kdy byla před
pořadem TýTý 2012 kromě označení sponzora a upoutávek na pořady rovněž zaznamenána dvě
obchodní sdělení, která nesla charakteristické rysy reklamy, byl proveden monitoring v rámci pořadu
TýTý 2013, který byl odvysílán dne 5. dubna 2014 v čase 20:00 hodin na programu ČT1. V tomto
případě bylo zjištěno, že před pořadem nebyla vysílána žádná obchodní sdělení. Rada se pouze
s tímto monitoringem seznámila a nepodnikala v této věci žádné další kroky.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 11. dubna 2014
Na základě monitoringu premiér bylo zjištěno obchodní sdělení / označení sponzora programu
Citroën, premiérově odvysílané dne 11. dubna 2014 v čase 22:54:43 hodin na programu Prima. Rada
v této věci upozornila provozovatele na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání, jelikož
v rámci obchodního sdělení neuvedl povinné informace v podobě názvu/jména sponzora a hlavního
předmětu jeho činnosti.
CET 21 spol. s r. o. / Nova sport – reklama bet-at-home.com, 17. dubna 2014 ve 21:27 hodin
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Na základě souhrnu podání se Rada zabývala odvysíláním reklamy na herní službu bet-at-home.com.
Rada zahájila s šiřitelem reklamy, společností CET 21 spol. s r. o., správní řízení pro možné porušení §
2 odst. 1 písm. a) zákona o reklamě, podle kterého se zakazuje reklama zboží, služeb nebo jiných
výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, neboť se
v daném případě jednalo o reklamu propagující herní službu, která není povolená podle platných
předpisů, což odporuje § 1 odst. 9 loterijního zákona, který zakazuje propagaci, reklamu a podporu
prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona.
Rada později v souladu s § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušila správní řízení do skončení
řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního řízení 5 A 50/2013 Městského soudu
v Praze. V případě reklamy na loterijní (sázkové) hry, jejichž poskytovatel je mimo jurisdikci České
republiky, respektive kdy propagovaná hra není zaevidovaná Ministerstvem financí ČR, byly
v minulosti Radou uloženy tři sankce, které jsou napadeny žalobou. V žalobách se účastníci řízení
domáhají zrušení napadených rozhodnutí, případně podání předběžné otázky k Evropskému
soudnímu dvoru k posouzení souladu tuzemských právních předpisů s unijními právními předpisy a
judikaturou. S ohledem na nejasnosti výkladu zákona, k jejichž interpretaci by mělo přispět právě
rozhodnutí Městského soudu v Praze ve zmíněném soudním řízení, potažmo Evropského soudního
dvora, přistoupila Rada k přerušení správního řízení.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 27. dubna 2014
Během monitoringu byla zaznamenána reklama společnosti Sberbank CZ, a. s., premiérově
odvysílaná dne 27. dubna 2014 v čase 12:40:51 hodin na programu NOVA. Rada postoupila dle svých
kompetencí toto obchodní sdělení České národní bance k posouzení a věcí se nadále nezabývala.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – obchodní sdělení NadraIN forte, 1. května
2014 od 18:24:38 hodin
V rámci souhrnu podání se Rada zabývala stížností ve věci obchodního sdělení na přípravek NadraIN
forte, odvysílaného v premiéře na programu Televize Barrandov, a podle § 7a odst. 4 zákona o
reklamě si vyžádala od provozovatele informaci, kdo je zadavatelem obchodního sdělení. Současně
taktéž rozhodla o zadání odborného posouzení účinků přípravku NadraIN forte na formování poprsí,
deklarovaných v reklamě na tento produkt, specialistou z oboru mamologie. Po seznámení
s odborným posudkem Rada nepřistoupila k dalším opatřením.
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / fanda – 5. května
2014
V rámci monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení Scholl, premiérově odvysílané dne 5.
května 2014 v čase 9:21:42 hodin na programu fanda. Rada v této věci požádala zadavatele reklamy
podle § 137 odst. 1 správního řádu o podání vysvětlení, o jakou kategorii produktů se jedná. Po
seznámení s podaným vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 13. května 2014
Na základě seznámení s reklamním spotem Wellbid.com, který byl premiérově odvysílán dne 13.
května 2014 v čase 17:20:39 hodin na programu NOVA, Rada postoupila České obchodní inspekci
k posouzení obchodní praktiku propagovanou v jeho rámci, respektive prezentovanou
prostřednictvím internetových stránek www.wellbid.com. Rada se později seznámila s odpovědí
České obchodní inspekce a nepodnikala v této věci další kroky.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – 13. května 2014
V další fázi systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu ACTIVE TV, a to ze dne 13. května 2014 v časovém rozmezí 7:00–8:00 hodin. Naměřeny
byly tři úseky teleshoppingového pořadu EZO.TV, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na
61

hodnotu stanovenou zákonem. Jednalo se o druhé měření na tomto programu, respektive první
opakované měření u jednoho provozovatele vůbec, přičemž bylo v minulosti provozovateli vydáno
upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina vysílání reklamy,
teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č.
122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a
označení sponzora musí odpovídat normované úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU. Rada
rozhodla zahájit správní řízení v této věci. Později však bylo shledáno, že předchozí upozornění
nebylo typově shodné, a proto Rada vydala znovu upozornění na porušení zákona § 49 odst. 3 zákona
o vysílání.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – teleshoppingový blok, 15. května 2014 od 6:45 hodin
Širší analýza sledovala teleshoppingové bloky obsahující interaktivní televizní soutěže a možné
poskytování nepravdivých údajů v těchto obchodních sděleních. Rada rozhodla postoupit
Ministerstvu financí ČR podnět k prošetření porušení herního řádu soutěže provozované v rámci
teleshoppingového bloku s názvem Kvíz odvysílaného dne 15. května 2014 od 6:45 hodin na
programu ACTIVE TV. Po vyjádření Ministerstva financí, že teleshoppingový blok Kvíz není loterií nebo
jinou podobnou hrou a není tedy v jeho kompetenci posuzovat soulad či nesoulad s herním řádem,
Rada rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností TV CZ s. r. o., správní řízení pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o reklamě, jehož se mohl dopustit šířením daného
teleshoppingového bloku, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová
služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byl uveden nepravdivý
údaj, neboť jako správná odpověď bylo uvedeno a uznáno slovo papagáj, ačkoli v podmínkách
soutěže deklarovaných na internetových stránkách, na které je odkazováno ve vysílání
teleshoppingového bloku, má být za správnou uznána „pouze ta odpověď, která je v souladu
s českým jazykem a pravopisem. Ve hrách, kde je správnou odpovědí město, zvíře atd. se uznává za
správnou odpověď pouze český tvar daného slova“. Slovo papagáj, které bylo ve vysílání
předmětného teleshoppingového bloku uznáno jako správná odpověď, není českým slovem ani
slovem podle českého pravopisu.
TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – teleshoppingový blok, 16. května 2014 od 19:30 hodin
Širší analýza sledovala teleshoppingové bloky obsahující interaktivní televizní soutěže a možné
poskytování nepravdivých údajů v těchto obchodních sděleních. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem
reklamy, společností TV CZ s. r. o., správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o
reklamě, čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz na
programu ACTIVE TV dne 16. května 2014 od 19:30 hodin, který může být nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4
odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož
předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní
otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné
odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt,
neboť chyby na mincích (které kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné, a do konečného
výsledku se proto nezapočítávaly) nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou
odpověď ukázala a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. Spotřebitel tak mohl na
základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil,
tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle
objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr
teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl šanci na výhru.
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TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – teleshoppingový blok, 18. května 2014 od 1:00 hodin
Širší analýza sledovala teleshoppingové bloky obsahující interaktivní televizní soutěže a možné
poskytování nepravdivých údajů v těchto obchodních sděleních. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem
reklamy, společností TV CZ s. r. o., správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o
reklamě, čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového bloku na programu ACTIVE TV dne 18.
května 2014 od 1:00 hodin, který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová
služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako
správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, neboť výsledek 386 na c, jestliže c je myšlena
konstanta vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu, která závisí na tom, v jakých jednotkách je
uvedena – km/s, m/s, km/h, se může lišit. Není možné mluvit o nejvyšším čísle vzhledem k tomu, že
jeho součástí jsou i možné rozdílné jednotky rychlosti. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí
předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na
uvedené telefonní číslo ze zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních
měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr
teleshoppingového bloku označena jako správná, nemá šanci na výhru.
CET 21 spol. s r. o. / Nova sport – obchodní sdělení bet-at-home.com, 19. května 2014 opakovaně
Rada se reklamním spotem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. S
provozovatelem, jakožto se šiřitelem reklamy bylo zahájeno správní řízení pro možné porušení § 2
odst. 1 písm. a) zákona o reklamě Sb., který zakazuje reklamu zboží či služeb, jejichž prodej,
poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy. Reklamní spot bet-at-home.com, vysílaný
v průběhu monitorovaného dne, propagoval herní službu, která není dle platných přepisů povolena.
Poskytovatel dané sázkové hry je však mimo jurisdikci České republiky. V souvislosti s touto
problematikou Rada vznesla prostřednictvím Městského soudu v Praze návrh na předložení
předběžné otázky Evropskému soudnímu dvoru. Správní řízení bylo tedy do doby zodpovězení
předběžné otázky přerušeno.
Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – 25. května 2014
Rada se zabývala obchodním sdělením Florian, premiérově odvysílaným dne 25. května 2014 v čase
20:10:48 hodin na programu Televize Barrandov. Rada podle § 137 odst. 1 správního řádu požádala
provozovatele o vysvětlení, o jaké obchodní sdělení se jedná. Po seznámení s podaným vysvětlením
Rada nepřistoupila k dalším krokům.
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TV CZ s. r. o. / ACTIVE TV – teleshoppingový blok, 29. května 2014 od 19:30 hodin
Širší analýza sledovala teleshoppingové bloky obsahující interaktivní televizní soutěže a možné
poskytování nepravdivých údajů v těchto obchodních sděleních. Rada rozhodla zahájit se šiřitelem
reklamy, společností TV CZ s. r. o., správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o
reklamě, čehož se mohl dopustit šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz na
programu ACTIVE TV dne 29. května 2014 od 19:30 hodin, který může být nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4
odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož
předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní
otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně nesprávná, resp. odhalení správné
odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné podmínce, kterou nemohl soutěžící odkrýt,
neboť odpověď (číslo 558) neodpovídá součtu litrů uvedených na obrázku, ani vezmeme-li v úvahu
všechny odhalitelné nepravidelnosti. Spotřebitel tak může na základě zhlédnutí předmětného
teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní
číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou,
přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako
správná, nemá šanci na výhru.
WALMARK, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / Telka – 1. června 2014 v 7:27:08 hodin
Na základě souhrnu podání se Rada zabývala odvysíláním reklamy na produkt Tammex family plus.
Rada zahájila se zadavatelem obchodního sdělení správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm.
c) zákona o reklamě, kterým se zakazují nekalosoutěžní praktiky, ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1
písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle kterého je obchodní praktika
klamavá ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b), je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést
spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, a ve smyslu § 5 odst. 1
písm. d), vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění
na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele. K porušení
uvedených ustanovení v dané reklamě mohlo dojít deklarací léčebných účinků při onemocnění
průjmem, ačkoliv se nejedná o humánní léčivý přípravek, ale o zdravotnický prostředek, který však
není evidován v registru zdravotnických prostředků. Současně byl spotřebitel informován, že
„neléčíte-li průjem správným způsobem, vrátí se zpátky a pak znovu a znovu. Díky Tammexu family
plus můžete dát průjmu definitivně sbohem“. Přípravek byl tak stavěn na úroveň léčiv a může tak
dojít ke klamání spotřebitele, že uvedený přípravek má léčivé účinky, ačkoliv jde o zdravotnický
prostředek, který jako takový léčebné účinky mít nemůže. Ze strany spotřebitele tak mohlo dojít
k záměně přípravku za léčivo. Ke konci roku 2014 nebylo správní řízení uzavřeno. Rada rovněž podala
podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k zahájení řízení o registraci přípravku Tammexu family
plus, který je prezentován jako zdravotnický prostředek s léčivými účinky, obsahující léčivou látku
diosmektit, přičemž dle dostupných informací je doporučován k léčbě průjmu i u osob od jednoho
roku věku.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 3. června 2014
V rámci pravidelné kontroly bylo zaznamenáno obchodní sdělení Proton Therapy Center, premiérově
odvysílané dne 3. června 2014 v čase 7:58:31 hodin na programu NOVA. V souvislosti s ním následně
Rada požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o stanovisko týkající se definice termínu „léčebný
postup, který je v České republice dostupný pouze na lékařský předpis“, respektive, zda má
k dispozici seznam/definici zákroků, které mají tento charakter. Rada se později seznámila
s doručeným vyjádřením Ministerstva zdravotnictví. V této souvislosti je připravováno právní
stanovisko, dle kterého se bude Rada řídit.
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Česká televize / ČT1 – 4. června 2014
V rámci pravidelného monitoringu byla zaznamenána obchodní sdělení Nadace Vodafone, jejichž
premiéry byly odvysílány dne 2. června 2014 v čase 10:49:54 hodin na programu ČT2 (mutace 1), dne
3. června 2014 v čase 17:14:12 hodin na programu ČT1 (mutace 2) a dne 4. června 2014 v čase
18:54:21 hodin na programu ČT1 (mutace 3). Rada požádala podle § 137 odst. 1 správního řádu
provozovatele o podání vysvětlení, o jaký typ obchodních sdělení se jedná. Po seznámení s podaným
vysvětlením Rada nepřistoupila k dalším krokům.
CELMAR MEDIA s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / Televize Barrandov – 5. června 2014
V rámci monitoringu byla zaznamenána dvě obchodní sdělení zadavatele CELMAR MEDIA s. r. o.,
tentokrát s motivem DermaWand. Jednalo se o reklamní spot, který byl odvysílán dne 5. června 2014
v čase 19:46:22 hodin na programu Televize Barrandov – repríza (mutace 1), a o
reklamu/teleshopping DermaWand, který byl premiérově odvysílán dne 7. června 2014 v čase
10:04:57 hodin na programu Televize Barrandov (mutace 2). Rada rozhodla zahájit se zadavatelem
správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o reklamě, jelikož předmětná obchodní
sdělení mohou být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou
obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele. Správní řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
Stanice O, a. s. / O (Óčko) – 6. června 2014
Na základě monitoringu bylo zaznamenáno obchodní sdělení MALIBU, odvysílané dne 6. června 2014
v čase 10:10:40 hodin na programu O (Óčko). Rada v této záležitosti požádala provozovatele podle §
137 odst. 1 správního řádu o podání vysvětlení, z jakého důvodu v jeho rámci zcela absentují povinné
informace dle § 53 odst. 5 zákona o vysílání. V souvislosti s výše uvedeným požádala Rada zároveň o
vysvětlení, z jakého důvodu bylo obchodní sdělení MALIBU odvysíláno v průběhu pořadu ÓČKO HITY.
Poté, co se Rada seznámila s vysvětlením provozovatele i následně vyžádaným vyjádřením smluvního
partnera, společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s., vydala provozovateli upozornění na
porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání.
JTV a. s. / JIHOČESKÁ TELEVIZE (zkratka JTV) – 7. června 2014
V rámci systematického monitoringu hlasitosti byla provedena kontrola programu JIHOČESKÁ
TELEVIZE (zkratka JTV), a to ze dne 7. června 2014 v časovém rozmezí 19:00–20:00 hodin a 21:00–
22:00 hodin. Naměřeno bylo dvanáct bloků obchodních sdělení / samostatných obchodních sdělení,
jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnoty stanovené příslušnou vyhláškou. Rada se
seznámila s výsledky systematického monitoringu a vydala provozovateli upozornění na porušení §
49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož
§ 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí
odpovídat normované úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 11. června 2014
Rada se seznámila s reklamním spotem společnosti ACEMA Credit Czech, a. s., který byl premiérově
odvysílán dne 11. června 2014 v čase 10:06:54 hodin na programu NOVA, a postoupila jej dle svých
kompetencí České národní bance k posouzení. Dále se věcí nezabývala.
Betstation s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama na portál nabízející sázkové poradenství,
23. června 2014 ve 20:28 hodin a 24. června 2014 ve 20:40 hodin
Rada se reklamním spotem zabývala v rámci monitoringu televizního vysílání formou screeningu. Se
zadavatelem reklamy bylo zahájeno správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o
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reklamě, neboť zmíněná reklama může být nekalou obchodní praktikou, resp. klamavou obchodní
praktikou, jelikož inzeruje usnadnění výhry v sázkových hrách, tedy ve hrách založených na náhodě,
tím, že nabízí služby tzv. tipařů. Správní řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
JUWITAL s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / Televize Barrandov – 23. června 2014
Rada se seznámila s obchodním sdělením ANTISEPTjuWimGEL, jehož premiéra byla odvysílána dne
23. června 2014 v čase 10:36:53 hodin na programu Televize Barrandov. Rada požádala zadavatele
reklamy podle § 137 odst. 1 správního řádu o podání vysvětlení, o jakou kategorii produktu se
v případě propagovaného ANTISEPTjuWimGEL jedná. Poté, co se Rada seznámila s podaným
vysvětlením, nečinila v této záležitosti další kroky.
CELMAR MEDIA s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / Televize Barrandov – 24. června 2014
Na základě pravidelného monitoringu byla zaznamenána dvě obchodní sdělení s totožným motivem –
reklamní spot Liváriz, odvysílaný dne 24. června 2014 v čase 10:40:00 hodin na programu Televize
Barrandov – repríza (mutace 1), a reklama/teleshopping Liváriz, který byl premiérově odvysílán dne
24. června 2014 v čase 9:24:53 hodin na programu Televize Barrandov (mutace 2). Rada rozhodla
zahájit se zadavatelem reklamy správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o
reklamě. Tato obchodní sdělení mohou být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu. Správní řízení nebylo do konce
roku 2014 ukončeno.
GENNET CZ,s. r. o. / O (Óčko) – 16. července 2014
Během monitoringu premiér bylo zaznamenáno obchodní sdělení Gennet, které bylo odvysíláno dne
16. července 2014 v čase 15:19:03 hodin na programu O (Óčko) – repríza. Rada požádala zadavatele
reklamního spotu podle § 137 odst. 1 správního řádu o podání vysvětlení, jakým způsobem dochází
k výpočtu finančních náhrad spojených s darováním pohlavních buněk, případně do jaké výše jsou
tyto náhrady omezeny. Rada se později seznámila s podaným vysvětlením, a jelikož nebyl shledán
rozpor se zákonem, dále se záležitostí nezabývala.
WALMARK, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / Televize Barrandov – 11. srpna 2014
Na základě monitoringu bylo zaznamenáno premiérové odvysílání reklamy na produkt Urinal
MEDICAL ze dne 11. srpna 2014 v čase 12:39:40 hodin na programu Televize Barrandov. Rada
v souvislosti s tímto rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení správní řízení pro možné
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o reklamě, kterým se zakazují nekalosoutěžní praktiky, ve spojení
s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dle kterého je
obchodní praktika klamavá dle § 5 odst. 1 písm. b), je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může
uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit a § 5 odst. 1 písm.
d), vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na
trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele. Správní řízení
nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r. o. (zadavatel obchodního sdělení) / Nova Cinema – 18.
srpna 2014
Rada se zabývala obchodním sdělením Megared, které bylo premiérově odvysíláno dne 18. srpna
2014 od 6:32:17 hodin na programu Nova Cinema. Rada rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy
správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 1 zákona o reklamě, neboť účinky doplňku stravy
Megared jsou propagovány v bezprostředním spojení s Českou internistickou společností, což je
v rozporu s článkem 11 Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních. K provedení
tohoto článku bylo zveřejněno oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR o seznamu vnitrostátních
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sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy nebo dietologie podle článku 11 nařízeni (ES) č.
1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, kde se uvádí seznam
organizací, které mohou dávat doporučení ve smyslu nařízení. Česká internistická společnost však
součástí tohoto seznamu není. Správní řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
AIDEM a. s. / Brno TV – 23. srpna 2014
V další fázi systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu Brno TV, a to ze dne 23. srpna 2014 v časovém rozmezí 19:00–21:00 hodin. Během této
doby byly naměřeny dva bloky obchodních sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na
hodnotu stanovenou zákonem. Rada se seznámila s výsledky monitoringu a vydala provozovateli
upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy,
teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č.
122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a
označení sponzora musí odpovídat normované úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0 LU.
Česká televize / ČT sport – 30. srpna 2014
Rada se zabývala obchodním sdělením BEKO, které bylo odvysíláno dne 30. srpna 2014 v čase
22:35:44 hodin na programu ČT sport. Rada v této věci rozhodla zahájit s provozovatelem Česká
televize správní řízení pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o vysílání. Předmětné
obchodní sdělení naplňující definiční znaky reklamy nebylo ve vysílání jako reklama rozeznatelné.
Správní řízení nebylo do konce roku 2014 ukončeno.
FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 8. září 2014
V rámci pravidelného monitoringu premiér bylo zaznamenáno obchodní sdělení / označení sponzora
programu MoliMed, jehož premiéra byla odvysílána dne 8. září 2014 v čase 18:20:42 hodin na
programu Prima. Jelikož v rámci sdělení absentovaly povinné informace, Rada v této věci upozornila
provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona o vysílání.
Stanice O, a. s. / O (Óčko) – 14. září 2014
Rada se seznámila s obchodním sdělením OnaDnes.cz, jehož premiéra byla odvysílána dne 14. září
2014 v čase 9:22:25 hodin na programu O (Óčko). Rada požádala provozovatele podle § 137 odst. 1
správního řádu o podání vysvětlení, o jaký druh obchodního sdělení se jedná. Jelikož do konce roku
2014 neuplynula stanovená lhůta pro vyjádření, bude toto obchodní sdělení Radou projednáváno
v rámci roku 2015.
CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 26. září 2014
Během pravidelného monitoringu bylo zaznamenáno překročení hodinového limitu určeného
reklamě a teleshoppingu ve vysílání programu NOVA dne 26. září 2014. V časovém úseku 14:00–
15:00 hodin bylo odvysíláno 760 sekund reklamy, a byla tak o 40 sekund překročena přípustná délka
času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada rozhodla zahájit
s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona o vysílání,
podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů
nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720 sekund. Správní řízení nebylo do
konce roku 2014 ukončeno.
TipTV broadcast s. r. o. / TIP TV – 11. října 2014
V souvislosti se systematickým monitoringem hlasitosti obchodních sdělení byla provedena kontrola
programu TIP TV, a to ze dne 11. října 2014 v časovém úseku 19:00–21:00 hodin. Naměřeny byly dva
úseky teleshoppingového pořadu Knihotip, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu
stanovenou zákonem. Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu a vydala
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provozovateli upozornění na porušení § 49 odst. 3 zákona o vysílání, podle něhož hladina hlasitosti
vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací
danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy,
teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni −23,0 LUFS s tolerancí +/− 1,0
LU.
Biopol GN s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Biopron vysílaná na programu Telka, 18.
října 2014 od 8:46 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla vyžádat si od provozovatele vysvětlení
podle § 137 odst. 1 správního řádu k obsahu stížnosti na reklamu.
VALOSUN a. s. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Celadrin vysílaná na programu Telka, 18.
října 2014 od 8:51 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla vyžádat si od provozovatele vysvětlení
podle § 137 odst. 1 správního řádu k obsahu stížnosti na reklamu.
Cemio Switzerland, s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Cemio kamzík vysílaná na
programu NOVA, 22. října 2014 od 14:57:31 hodin
Rada se případem zabývala v rámci souhrnu podání a rozhodla vyžádat si od provozovatele vysvětlení
podle § 137 odst. 1 správního řádu k obsahu stížnosti na reklamu.
TV MORAVA, s. r. o. / TV MORAVA – 2. listopadu 2014
V poslední fázi systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení v roce 2014 byla provedena
kontrola programu TV MORAVA, a to ze dne 2. listopadu 2014 v časovém rozmezí 19:00–20:00 hodin.
Naměřeny byly dva bloky reklamních spotů, jejichž hladiny hlasitosti odpovídaly normované hodnotě.
Příslušné zákonné ustanovení tedy nebylo porušeno, proto se Rada pouze seznámila s výsledky a dále
se věcí nezabývala.
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VÝSLEDKY KONTROL ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ
1/18, 2014, EVROPA 2, s. r. o. (program EVROPA 2)
Rada se seznámila s analýzou pořadu Ranní show, který byl odvysílán dne 6. prosince 2013 v čase od
09:09:45 do 09:16:00 hodin na programu EVROPA 2, a shledala, že jeho odvysíláním se provozovatel
EVROPA 2, s. r. o., nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb.
2/39, 2014, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Kiss Morava)
Rada se seznámila s analýzou reklamy na elektronické cigarety prodávané na www.nadines.cz, která
byla odvysílána dne 26. listopadu 2013 v čase 10:41:30 hodin na programu Kiss Morava, a shledala, že
reklama byla odvysílána v souladu s právními předpisy.
4/43, 2014, Český rozhlas (program ČRo 2 Dvojka)
Rada se seznámila se stížností (č. j. 589/2014) posluchače na část zpravodajské relace odvysílané dne
26. ledna 2014 od 10:00:25 do 10:00:47 na programu Český rozhlas Dvojka a s její analýzou a
shledala, že k porušení zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo (3).
4/45, 2014, NONSTOP, s. r. o. (program Rádio Krokodýl)
Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Rádio Krokodýl provozovatele NONSTOP, s. r. o., ze
dne 2. ledna 2014 od 00:00–24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
5/19, 2014, NONSTOP, s. r. o. (program RADIO JIHLAVA)
Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIA JIHLAVA provozovatele NONSTOP, s. r. o., z pondělí 10.
února 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém
a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
5/20, 2014, 4S Production, a. s. (program Expres radio)
Rada se seznámila s analýzou programu Expres radio provozovatele 4S Production, a. s., ze dne 27.
ledna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém
a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
5/21, 2014, SAT Plus, s. r. o. (program FUN ONE STATION)
Rada se seznámila s analýzou programu FUN ONE STATION provozovatele SAT Plus, s. r. o., z 20. ledna
2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
6/39, 2014, Český rozhlas (program ČRo Dvojka)
Rada se seznámila s analýzou pořadu „Noční mikrofórum“, který byl odvysílán dne 11. února 2014 od
22:30 hodin na programu ČRo 2 – Dvojka a v jehož rámci byl odvysílán rozhovor s paní Helenou
Fuchsovou, a shledala, že pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
6/41, 2014, Česká rozhlasová, s. r. o. (program Radio Orlík)
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Orlík provozovatele Česká rozhlasová, s. r. o., ze dne 25.
února 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém
a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
7/18, 2014, MEDIA BOHEMIA, a. s. (program Fajn radio), Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1)
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Rada se seznámila s analýzou části pořadu „Pomsta je sladká“, která byla odvysílána dne 27. února
2014 od 06:51:00 hodin do 06:54:50 hodin na programu Fajn radio provozovatele MEDIA BOHEMIA,
a. s., a shledala, že k porušení zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo (4).
Rada se seznámila s analýzou části pořadu „Ruda z Ostravy“ která byla odvysílána dne 5. března 2014
od 13:26:26 do 13:28:50 hodin na programu FREKVENCE 1, provozovatele Frekvence 1, a. s., a
shledala, že k porušení zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo. (5)
7/20, 2014, SeeJay Radio, s. r. o. (program SeeJay Radio)
Rada se seznámila s analýzou programu SeeJay Radio provozovatele SeeJay Radio, s. r. o., ze dne 26.
února 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém
a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
8/15, 2014, Český rozhlas (program ČRo 1 Radiožurnál)
Rada se seznámila s analýzou části zpravodajské relace Hlavní zprávy, která byla odvysílána dne 17.
března 2014 od 12:11:40 do 12:25:50 hodin na programu ČRo 1 – Radiožurnál, a shledala, že k
porušení zákona č. 231/2001 Sb. nedošlo.
8/16, 2014, AZ Media, a. s. (program ROCK MAX)
Rada se seznámila s analýzou programu ROCK MAX provozovatele AZ Media, a. s., ze dne 19. března
2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
8/32, 2014, LONDA, spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS)
Rada se seznámila se zjištěními analýzy předvolebního vysílání pořadu Impulsy Václava Moravce
vysílaného na programu RÁDIO IMPULS v období od 18. září 2013 do 25. října 2013.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě této analýzy požádala provozovatele LONDA, spol. s
r. o., o podání vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do PS PČR 2013 do jednotlivých vydání pořadu Impulsy Václava Moravce (co
určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni), který byl vysílán v čase krátce po 18:00
hod. v období od 18. září 2013 do 25. října 2013 na programu RÁDIO IMPULS, resp. o vysvětlení, zda
provozovatel pořad Impulsy Václava Moravce v uvedeném období koncipoval jako předvolební.
8/33, 2014, Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1)
Rada se seznámila se zjištěními analýzy předvolebního vysílání pořadu Pressklub vysílaného na
programu FREKVENCE 1 v období od 18. září 2013 do 25.října 2013.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě této analýzy požádala provozovatele Frekvence 1,
a. s., o podání vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do PS PČR 2013 do jednotlivých vydání pořadu Pressklub (co určovalo
pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni), který byl vysílán v období od 18. září 2013 do 25.
října 2013 na programu FREKVENCE 1, resp. o vysvětlení, zda provozovatel pořad Pressklub v
uvedeném období koncipoval jako předvolební.
9/30, 2014, Radio Contact Liberec, s. r. o. (program Radio Contact Liberec)
Rada se seznámila s analýzou reklamy společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., která byla
odvysílána na programu Radio Contact Liberec (frekvence 101,4 MHz / Liberec) dne 26. března 2014 v
časech 09:52:31 hodin, 11:52:39 hodin a 13:24:16 hodin a shledala, že reklama byla odvysílána v
souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
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10/13, 2014, RKR, s. r. o. (program Classic FM)
Rada se seznámila s analýzou programu Classic FM provozovatele RKR, s. r. o., ze dne 7. dubna 2014
od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním
vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
11/21, 2014, Český rozhlas (program ČRo 1 Radiožurnál)
Rada se seznámila se stížností (č. j. 3588/2014 a č. j. 3683/2014) skupiny posluchačů na pořad „Stalo
se dnes“, který byl odvysílán dne 5. května 2014 od 21:05 hodin na programu ČRo 1 – Radiožurnál,
jakož i s analýzou pořadu, a shledala, že uvedený pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č.
231/2001 Sb.
11/22, 2014, Český rozhlas (Český rozhlas Plus)
Rada se seznámila s analýzou programu Český rozhlas Plus provozovatele Český rozhlas ze dne 22
dubna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém
a televizním vysílání.
12/82, 2014, Český rozhlas (program Český rozhlas 1 Radiožurnál)
Rada se seznámila s analýzou dopoledního moderovaného bloku na programu Český rozhlas 1
Radiožurnál ze dne 15. května 2014 od 09:12:30 hodin provozovatele Český rozhlas, v jehož rámci
byla zařazena informace o kauze Davida Ratha a shledala, že výše specifikovaný příspěvek byl
odvysílán v souladu se zákonem 231/2001 Sb.
Rada se seznámila s analýzou pořadu Host Radiožurnálu s vojenským analytikem Martinem Kollerem,
který byl vysílán na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál provozovatele Český rozhlas dne 16. května
2014 od 10:05 hodin, a shledala, že pořad byl odvysílán v souladu s § 31 odst. 2 a 3 zákona č.
231/2001 Sb.
Rada se seznámila se stížností (č. j. 4348/2014) posluchače na možnou politickou reklamu,
odvysílanou na programu EVROPA 2 dne 22. května 2014, a na základě analýzy předmětného vysílání
se rozhodla upozornit provozovatele televizního vysílání EVROPA 2, spol. s r. o., na porušení § 48 odst.
1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož provozovatel vysílání nesmí do vysílání zařazovat
obchodní sdělení politických stran a hnutí, čehož se dopustil tím, že do vysílání programu EVROPA 2
dne 22. května 2014 v 16:46 a 18:18 hod. zařadil spot „Prosím vás, nekašlete na tyto volby“. Jelikož
reklama svým obsahem ovlivňuje voličské jednání diváků, nabývá tak charakteru politického
obchodního sdělení, které je zákonem zakázáno.
13/19, 2014, MEDIA BOHEMIA (program RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY)
Rada na základě analýzy a znaleckého posudku vysílání programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY ze
dne 20. září 2013 zahájila s provozovatelem MEDIA BOHEMIA správní řízení z moci úřední pro možné
neplnění licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že dne 20. září 2013 v čase od 00:00 do
24:00 hodin na programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY nedodržel zavazující znění základní
programové specifikace: hudebně informační program, lidová hudba – lidové rádio, nebyla splněna
ani podmínka v části týkající se hudebního zaměření, neboť podíl country hudby a folku nedosáhl 50–
70 % z celkového hudebního vysílání.
13/20, 2014, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock)
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Čas Rock (vysílané v DVB-T), provozovatele JUKE BOX,
spol. s r. o., ze dne 5. června 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
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13/21, 2014, Český rozhlas (program ČRo 1 Radiožurnál), Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1),
Rada se seznámila s analýzou reportáží a publicistických pořadů vysílaných dne 28. května 2014 na
programu ČRo 1 Radiožurnál, které se věnovaly tématu léčitelství a na základě výstupů této analýzy
požádala provozovatele ČESKÝ ROZHLAS o podání vysvětlení, z jakého důvodu neobsahovaly
zpravodajské reportáže, které odvysílal 28. května 2014 v 07:00 hod. a ve 12:02 hod., týkající se
spolku Slunce a naděje, některé podstatné informace, čímž tyto reportáže neumožňovaly svobodné
vytváření názorů.
Rada se seznámila s analýzou pořadu Těžkej Pokondr na Frekvenci 1 vysílaného dne 19. června 2014
od 09:00 hod. na programu FREKVENCE 1 a shledala, že v daném dílu pořadu nedošlo k porušení
zákona č. 231/2001 Sb.
Rada na základě analýzy pořadu „Dámský klub“, odvysílaném dne 19. května 2014 na programu
FREKVENCE 1 ustanovila soudního znalce za účelem odborného posouzení vysílání a zahájila se
společností Frekvence 1, a. s., správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit tím, že dne 19. května 2014 odvysílal
na programu FREKVENCE 1 v čase od 10:00 do 12:00 pořad „Dámský klub“.
14/30, 2014, Český rozhlas (programy ČRo 1 Radiožurnál a ČRo 2 Dvojka), LONDA spol. s r. o.
(program RÁDIO IMPULS)
Rada se seznámila s analýzou pořadu „Jak to vidí“ s prof. Cyrilem Höschlem, odvysílaného dne 11.
června 2014 od 08:30 hod. na programu ČRo Dvojka a shledala, že byl odvysílán v souladu se zákonem
231/2001 Sb.
Rada se seznámila s analýzou části vysílání programu ČRo 1 Radiožurnál ze dne 28. května, 20. června
a 29. května a části vysílání programu ČRo Dvojka ze dne 18. června, které se týkaly spolku Slunce
naděje, podvodných léčitelů a problematiky trestní odpovědnosti léčitelů v české legislativě, a
shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
Rada se seznámila s analýzou reportáže vysílané dne 28. května 2014 na stanici Český rozhlas 1
Radiožurnál provozovatele Český rozhlas, která se týkala společnosti Slunce naděje s. r. o. a pana
Jiřího Suchého, Rada shledala, že reportáž byla odvysílána v souladu se zákonem 231/2001 Sb.
Rada se seznámila s analýzou části vysílání programu ČRo 1 – Radiožurnál ze dne 3. července 2014,
které se týkalo policejního náměstka Zlínského kraje Jaroslava Vaňka.
Rada se seznámila s analýzou reklamy na 25. Slavnosti svijanského piva, jež byla dne 3. července
vysílána na programu RÁDIO IMPULS (102,0 MHz Ústí nad Labem) provozovatele LONDA spol. s r. o. v
06:49 hod. a dále např. v 07:46 hod, Rada požádala provozovatele LONDA spol. s r. o. o informace o
zadavateli tohoto obchodního sdělení.
14/31, 2014, MEDIA BOHEMIA, a. s. (program CITY 93,7 FM)
Rada se seznámila s analýzou programu CITY 93,7 FM provozovatele MEDIA BOHEMIA, a. s., z pátku
20. června 2014 a soboty 21. června 2014 od 00:00–24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
15/78, 2014, Český rozhlas (programy ČRo 1 Radiožurnál, ČRo 3 Vltava), NONSTOP s. r. o. (program
Rádio Krokodýl), LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS)
Rada se seznámila s analýzou souboru reportáží a zpravodajských příspěvků týkajícím se kauz na
zlínském policejním ředitelství odvysílaném v průběhu dne 3. července 2014 na programu ČRo 1 –
Radiožurnál a požádala provozovatele Český rozhlas o podání vysvětlení, jakým způsobem má zjištěné
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a ověřené podklady pro tvrzení „podivné poměry ve zlínské policii, které by jinde v celé republice
nebyly možné“, které zaznělo v daném souboru reportáží.
Rada se seznámila s analýzou pořadu Rádio Ořechovka, jednoho z dílů cyklu Kabaret v éteru,
odvysílaného na programu ČRo 3 Vltava dne 31. července 2014 od 20:00 hodin a shledala, že nedošlo
k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
Rada se seznámila s analýzou pořadu Volební speciál ze dne 19. května 2014 a 22. května 2014
odvysílaném na programu ČRo 1 Radiožurnál a shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb.
Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Rádio Krokodýl, konkrétně ze dne 14. července 2014
od 10:40 hod. a shledala, že nedošlo k porušení zákona 231/2001 Sb.
Rada se seznámila s obsahem externí analýzy (č. j. 5680/2014) bloku Téma dne na programu RÁDIO
IMPULS ze dne 19. září 2013 od 05:00 do 10:00 hod. a na základě této analýzy upozornila
provozovatele LONDA, spol. s r. o., na porušení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že ve zmíněném bloku zařadil do vysílání v převážné většině pouze názory, které
reprodukovaly a posilovaly předsudečný stereotyp o Romech jako jedincích žijících na okraji
společnosti, a to z důvodu, že se odlišují svými vlastnostmi i hodnotami od jedinců z řad majority,
nechtějí se „přizpůsobit“, nepracují, pracovat nechtějí, raději pobírají či zneužívají sociální dávky a žijí
tak z peněz daňových poplatníků.
15/79, 2014, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Kiss)
Rada se seznámila s analýzou programu Kiss provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s. r. o., z
úterý 1. července 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
16/22, 2014, BBC Radiocom (Praha) s. r. o. (program BBC)
Rada se seznámila s analýzou programu BBC ze středy 11. září 2013 od 08:00–11:00 a 13:00–16:00
hodin a zahájila s provozovatelem BBC Radiocom (Praha) s. r. o. správní řízení z moci úřední pro
možné neplnění licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že dne 11. září 2013 v čase od
08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hodin zařazoval hudbu do vysílání programu BBC.
16/24, 2014, MEDIA BOHEMIA a. s. (programy Hitrádio FM Labe, Hitrádio FM Most, Hitrádio FM
Crystal), Rádio Dobrý den, spol. s r. o., (program Hitrádio FM)
Rada se seznámila s analýzou programů Hitrádio FM Labe, Hitrádio FM Most a Hitrádio FM Crystal
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a. s., a programu Hitrádio FM, provozovatele Rádio Dobrý den, spol.
s r. o., ze dne 28. července 2014 od 00:00 do 24:00 hodin.
Na základě této analýzy rada upozornila provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. na porušení § 32 odst.
1, písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. července 2014 od 00:00 do
24:00 hodin neidentifikoval rozhlasový program Hitrádio FM Labe plným a platným názvem programu
alespoň jedenkrát za hodinu, ale vždy pouze jeho zkrácenou verzí – Hitrádio FM.
Dále pak upozornila provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r. o. na porušení licenčních podmínek
stanovených licencí udělenou rozhodnutím sp.2006/1019/zab/KAL, ve znění pozdějších změn,
kterého se dopustil tím, že nedodržel dané licenční podmínky, které určují poměr zahraniční a domácí
hudební produkce 60 % : 40 %, neboť v analyzovaném dnu byl poměr domácí hudební produkce
okolo 15%.
16/25, 2014, Český rozhlas (program ČRo 2 Dvojka)
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Rada se seznámila s analýzou rozhovoru s Milanem Calábkem, odvysílaného dne 18. srpna 2014 od
11:00 hod na programu ČRo 2 Dvojka v rámci pořadu Je jaká je, a shledala, že v rozhovoru nedošlo k
porušení zákona č. 231/2001 Sb.
17/47, 2014, Route Radio, s. r. o. (program Rádio Dálnice)
Rada se seznámila s analýzou provozovatele Route Radio, s. r. o. programu Rádio Dálnice (licence sp.
zn. 2008/934/zab a licence 2011/394/CUN) ze středy 20. srpna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin. Na
základě této analýzy Rada upozornila provozovatele Route Radio, s. r. o. na porušení licenčních
podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím, sp. zn. 2008/934/zab. a 2011/394/CUN, ve
znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že nedodržel dané licenční podmínky, které určují
podíl mluveného slova 7 % v čase od 06:00 do 18:00 hodin, neboť v analyzovaném dnu
20. srpna 2014 byl podíl mluveného slova necelých 5 %.
18/17, 2014, Český rozhlas (ČRo 1 Radiožurnál)
Rada zahájila na základě analýzy vysílání s provozovatelem Český rozhlas správní řízení z moci úřední
pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel dopustit tím,
že dne 30. července 2014 odvysílal na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál v čase od 08:52 hodin
pořad Ranní interview s Jankem Kroupou věnovaný problematice pedofilie a v časech 09:10, 11:09,
11:15, 11:23, 12:08, 13:11 a 15:11 hodin seriál publicistický reportáží též věnovaný problematice
pedofilie, neboť osobní domněnky reportéra Janka Kroupy a reportérky Markéty Chaloupské byly
vydávány za ověřená fakta, osobní hodnotící komentáře obou reportérů nebyly odděleny od informací
zpravodajského charakteru, poskytované informace byly deformovány opomenutím důležitých
skutečností, reportáž jako celek byla z hlediska zdrojů informací netransparentní a některé
prezentované informace nebyly dostatečně vyvážené pro svobodné vytváření názorů.
19/29, 2014, Radio Contact Liberec, spol. s r. o. (program Radio Contact Liberec)
Rada se seznámila s analýzou programu Radio Contact Liberec, provozovatele Radio Contact Liberec,
spol. s r. o., ze dne 27. srpna 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
20/21, 2014, Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1)
Rada se seznámila s analýzou programu FREKVENCE 1, provozovatele Frekvence 1, a. s., ze dne 23.
září 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
20/22, 2014, Český rozhlas (ČRo 1 Radiožurnál)
Rada se seznámila s analýzou obchodního sdělení odvysílaného na programu ČRo 1 Radiožurnál 26.
srpna 2014 v 09:23 a 15:18 hod.
21/30, 2014, Český rozhlas (ČRo 1 Radiožurnál)
Rada se seznámila s analýzou pořadu Hovory z Lán ze dne 2. listopadu 2014 od 17:05 na programu
ČRo 1 Radiožurnál a na základě této analýzy požádala provozovatele Český rozhlas o podání
vysvětlení, proč nezajistil, aby v pořadu Hovory z Lán ze dne 2. listopadu 2014 na programu
Radiožurnál od 17:05 hod. nezazněly vulgarismy. Rovněž provozovatele Český rozhlas upozornila na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že zmíněný
pořad obsahoval vulgarismy „kunda“ (17:41 hod., vyřčeno 3x), „kurev“ (17:42 hod.), „zkurvila“ (17:53
hod.), „hovno“ (17:54 hod.), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které
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obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 6.00 druhého dne.
21/32, 2014, HAMCO, s. r. o. (program RADIO HANÁ)
Rada se seznámila s analýzou programu RADIO HANÁ, provozovatele HAMCO s. r. o. ze středy 8. října
2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
21/33, 2014, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS)
Rada se seznámila s analýzou zpravodajství a publicistiky na programu RÁDIO IMPULS provozovatele
LONDA spol. s r. o., a to z období 23. dubna – 23. května 2014. Předmětem analýzy byly následující
pořady: Zprávy v celou, Zprávy v půl, Sedm minut v sedm, Polední speciál a Kauza dne.
21/34, 2014, Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1)
Rada se seznámila s analýzou předvolebního zpravodajství a pořadu Pressklub programu FREKVENCE
1 provozovatele Frekvence 1, a. s., vysílaných ve sledovaném období od 23. dubna 2014 do 23. května
2014 a na základě této analýzy požádala provozovatele Frekvence 1, a. s., o podání vysvětlení, podle
jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do
Evropského parlamentu 2014 do jednotlivých vydání pořadu Pressklub vysílaného každou sobotu a
neděli od 17:00 hodin v období od 23. dubna 2014 do 23. května 2014 na programu FREKVENCE 1.
22/19, 2014, BONTON, a. s. (program Radio BONTON)
Rada se seznámila s analýzou reklamy autobazaru ESA vysílanou na programu Bonton 10. listopadu v
16:42:03 hodin.
22/21, 2014, RADIO IBUR, s. r. o. (program Radio RUBI)
Rada se seznámila s analýzou programu Radio RUBI, provozovatele RADIO IBUR, s. r. o., z pondělí
10. listopadu 2014 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
23/11, 2014, RFE/RL, Inc., organizační složka (programy Ázerbajdžánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ
EVROPA/RÁDIA SVOBODA, Jihoslovanské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/ RÁDIA SVOBODA)
Rada se seznámila s kontinuální analýzou programů Jihoslovanské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ
EVROPA/ RÁDIA SVOBODA (Radio Free Europe/Radio Liberty) a Ázerbajdžánské vysílání RÁDIA
SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA (Radio Free Europe/Radio Liberty) provozovatele RFE/RL, Inc.,
organizační složka, a sice ve sledovaném období 12. října 2014 00:00–24:00 a 15. října 2014 00:00–
24:00. Na základě této analýzy požádala provozovatele vysílání RFE/RL, Inc., organizační složka, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu došlo ve dnech 12. října 2014 a 15.října 2014 v ázerbajdžánské
mutaci k odchylce v časovém rozvrhu vysílání oproti schématu uvedenému v licenčních podmínkách.
23/12, 2014, Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1), MEDIA BOHEMIA a. s. (program Hitrádio
Orion)
Rada se seznámila s analýzou písně Srdcotepec odvysílané dne 22. listopadu 2014 na programu
FREKVENCE 1.
Rada se seznámila s analýzou soutěžního vysílání na programu Hitrádio Orion ze dne
28. listopadu 2014.
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VÝSLEDKY KONTROLY AVMSnV
Miroslav Všetečka / MVTV
Rada se případem zabývala v rámci kontroly televizního vysílání formou screeningu a rozhodla
upozornit poskytovatele na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb.,
příjemcům služby neumožnil snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada se seznámila s
nápravou vytýkaného stavu
KLIKBOX CZ s. r. o. / KLIKBOX TV
Rada se případem zabývala v rámci kontroly televizního vysílání formou screeningu a rozhodla vyzvat
provozovatele k podání vysvětlení, zda je stále poskytovatelem audiovizuální mediální služby na
vyžádání dostupné na internetové adrese www.kliktv.cz a pokud nikoliv, o sdělení názvu či jména
současného poskytovatele. Rada se seznámila s podaným vysvětlením, přičemž neshledala žádný
důvod ke zrušení registrace služby.
PK 62, a. s. / LEO TV
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla upozornit poskytovatele na
porušení ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., jelikož nezajistil, aby jím provozovaná
audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit zejména mravní vývoj dětí a
mladistvých tím, že obsahuje pornografii, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně
možnost její obsah vidět nebo slyšet. Rada se seznámila s reakcí na upozornění, v níž informoval o
nápravě vytýkaného stavu.
PK 62, a. s. / LEO TV
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyzvat poskytovatele
k podání vysvětlení, jaký byl v době natáčení věk ženských protagonistek pořadů Letní kšefty
nadrženého podvodníčka – Linda (stopáž 17:00 minut), Tajné sny českých lolitek – Evička (stopáž
16:42 minut), Orgasmy z ulice – Markéta (stopáž 10:32 minut). Rada se seznámila s podaným
vysvětlením poskytovatele.
Muvi.cz production s. r. o. / videoserver
Rada se případem zabývala v důsledku nedodání zprávy o způsobu plnění povinnosti podle odstavce 1
nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. a rozhodla upozornit poskytovatele na porušení ustanovení § 7
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období, jímž se
rozumí kalendářní rok, nepředložit Radě požadovanou zprávu. Rada se seznámila s reakcí
poskytovatele a zapsala uvedenou změnu do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání.
Viktor Tomčík / Webový portál
Rada se případem zabývala v důsledku nedodání zprávy o způsobu plnění povinnosti podle odstavce 1
nebo 2 § 7 zákona č. 132/2010 Sb. a rozhodla upozornit poskytovatele na porušení ustanovení § 7
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., neboť do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období, jímž se
rozumí kalendářní rok, nepředložit Radě požadovanou zprávu. Poskytovatel zprávu dodatečně
předložil, přičemž Rada se s ní seznámila.
Kocmanová Dita / Internetovka.cz
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyzvat poskytovatelku
k podání vysvětlení, z jakého důvodu je na internetových stránkách dané služby jako poskytovatel
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uvedena společnost StudioHK.cz, se sídlem Hradec Králové, Šimkova 1224, PSČ 500 03. Rada se
seznámila s podaným vysvětlením.
Kocmanová Dita / Internetovka.cz
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyzvat poskytovatelku
k podání vysvětlení, z jakého důvodu nezajistila, aby obsah kategorií katalogu dané služby nazvaných
„Vizitky“ a „Kam vyrazit“ byl rozeznatelný jako audiovizuální obchodní sdělení. Rada se seznámila s
podaným vysvětlením.
Kantáta, s. r. o. / TV Integral
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla zahájit správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel
evidované audiovizuální mediální služby na vyžádání pod názvem TV Integral, dostupné na
internetové stránce www.integraltv.cz, nesplnil po obdržení upozornění k nápravě povinnost danou
ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, který poskytovatelům audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ukládá umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání je Rada.
O2 Czech Republic a. s. / O2 Videotéka
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Poskytovatel byl upozorněn na
porušení ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., protože do nabídky služby zařadil snímek
Hostel 2, a nezajistil, aby jeho obsah, který může vážně narušit zejména psychický vývoj dětí, protože
jeho součástí jsou scény zobrazující hrubé samoúčelné násilí, byl dostupný pouze tak, aby jej děti a
mladiství neměli běžně možnost vidět nebo slyšet. Ve své reakci poskytovatel uvedl, že přístup ke
službě upravil a implementoval kvalifikovaný disclaimer. Rada se s reakcí seznámila.
Prosperita, o. p. s. / ERUDIA
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Vzhledem k faktu, že pořady
poskytované prostřednictvím této služby jsou vytvářeny na zakázku, byl poskytovatel vyzván k podání
vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční odpovědnost, a také, dle jakého klíče a na
základě jakých smluvních ujednání vybírá pořady, které na svých internetových stránkách zveřejňuje.
Poskytovatel byl dále požádán o podání vysvětlení, jakým způsobem uživatelům zpřístupňuje
informace o svém identifikačním čísle a Radě jakožto orgánu dohledu nad poskytováním
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
TOCCULIO s. r. o. / BOOMtv
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Jelikož z analýzy vyplynulo, že
internetové stránky služby jsou patrně aktualizovány pouze prostřednictvím uživatelských videí, byl
poskytovatel požádán o podání vysvětlení, zda na stránky služby pořady stále umísťuje, a jaký typ
kontroly uplatňuje vůči obsahu, který zveřejňují uživatelé služby. Vzhledem k zjevné provázanosti se
službou Harmonie TV společnosti CoopTV, telekomunikační družstvo, byl poskytovatel dále požádán o
podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání tato spolupráce probíhá. Internetové stránky
Harmonie TV splňují všechny definiční znaky audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, služba
ovšem není zapsána v Evidenci. Proto byla společnosti CoopTV adresována výzva k podání vysvětlení,
z jakého důvodu nebylo Radě provozování služby oznámeno, a také na základě jakých smluvních
ujednání je realizována spolupráce se společností TOCCULIO s. r. o. Protože ani jedna ze společností
na výzvy ve stanovené lhůtě, ani později, nijak nereagovala, byla jim uložena pořádková pokuta ve výši
5 000 Kč.
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MTV NETWORKS s. r. o. / VIVA Hungary On Demand
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyzvat poskytovatele ke
sdělení názvů společností, které vyrobily a zadaly výrobu pořadu A STÁB A TANYÁN 112 umístěného v
rámci dané služby. Rada se seznámila s podaným vysvětlením.
MTV NETWORKS s. r. o. / MTV Hungary On Demand
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyzvat poskytovatele ke
sdělení názvů společností, které vyrobily a zadaly výrobu pořadů WASHINGTON HEIGHTS - KÜZDJ A
CÉLJAIDÉRT! 107, KAMUREG 209 a RÖHEJ 308 umístěných v rámci dané služby. Rada se seznámila
s podaným vysvětlením.
ROMEA, o. p. s. / Romea TV
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Bylo zjištěno, že na internetových
stránkách služby je jakožto právní forma organizace uvedeno občanské sdružení, a zveřejněná adresa
sídla není aktuální. Poskytovatel tak byl požádán o podání vysvětlení této skutečnosti. V odpovědi
následně uvedl, že sdružení se transformovalo v obecně prospěšnou společnost, přičemž údaje na
stránkách nebyly z důvodu opomenutí zaktualizovány, za což se zároveň omluvil. Protože byl vytýkaný
stav poskytovatelem napraven, Rada se s podaným vysvětlením seznámila a další kroky již podnikala.
TV Beskyd s. r. o. / TV Beskyd
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a shledala, že k žádnému porušení
zákonných ustanovení nedošlo.
MF TV s. r. o. / Metropol
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla vyzvat poskytovatele,
z jakého důvodu neoznámil ukončení poskytování služby umístěné na internetové adrese
www.metropol.cz. Poskytovatelova odpověď následně obsahovala oznámení o ukončení poskytování
služby Metropol.
Viktor Tomčík / Webový portál (Fajn seriály a Animaxo)
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Poskytovateli byly adresovány tři výzvy
k podání vysvětlení. První z nich se týkala toho, jakým způsobem dochází k naplňování jeho redakční
odpovědnosti, jelikož některé z pořadů byly problematické po obsahové stránce, konkrétně z důvodu
možného výskytu skrytých reklam / neoznačených umístěných produktů, přičemž však tyto pořady
nebyly vyrobeny ani k výrobě zadány poskytovatelem. Protože dle informací uvedených na
internetových stránkách služby zprostředkovává reklamní bannery společnost Google, byl
poskytovatel dále požádán o podání vysvětlení toho, jakým způsobem zajišťuje dodržování ustanovení
§ 8 zákona č. 132/2010 Sb. Poskytovatel ve své odpovědi uvedl, že pořady jsou volně přejímány
z internetových stránek www.stream.cz a na reklamní obsah umístěný na stránkách nemá žádný vliv.
Dodal, že redakční odpovědností nedisponuje a žádá výmaz služby z Evidence. A konečně,
poskytovatel byl také požádán o podání vysvětlení, jakým způsobem uživatelům zpřístupňuje
informace o svém identifikačním čísle, adrese bydliště a Radě jakožto orgánu dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Na tuto výzvu poskytovatel reagoval
s tím, že vytýkaný stav napravil.
GENIUS MEDIA s. r. o. / Webová televize Ústeckého kraje
Rada se službou zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu za měsíc
srpen 2014. Pořady poskytované prostřednictvím služby jsou vytvářeny na zakázku pro Krajský úřad
Ústeckého kraje. Poskytovatel byl proto požádán o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji
redakční odpovědnost, tedy zda má rozhodující vliv na výběr pořadů, či zda je konečné rozhodnutí
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v kompetenci klienta. Dále pak byl poskytovatel požádán o podání vysvětlení, jakým způsobem
uživatelům zpřístupňuje informace o svém identifikačním čísle a Radě jakožto orgánu dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
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TV PROXIMA s. r. o. / tvhradec
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a rozhodla o podání vysvětlení, zda je
nemožnost přehrát videa, která mají být součástí jiných kategorií katalogu pořadů dané služby než
„Sport“ a „FC Hradec Králové“, pouze přechodná či zda se jedná již o trvalý stav.
Spolek pro občanskou informovanost / TV Senior
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Poskytovatel byl upozorněn na
porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., protože dne 24. září 2014 na
internetových stránkách služby, v kategorii „zdraví“, zveřejňoval sdělení „Trenčianské Teplice lázně
plné zdraví“, které označil jako pořad obsahující umístění produktu, přičemž se ovšem jednalo o
obchodní sdělení (reklamní spot) společnosti Kúpele Trenčianské Teplice, a. s. Poskytovatel se
v zaslané reakci proti rozhodnutí Rady ohradil s tím, že komerční rozměr je dostatečně komunikován
prostřednictvím oznámení o umístění produktu a zařazení do kategorie „zdraví“ je logické z důvodu
blahodárných účinků termálních pramenů. Dodal ovšem, že video z internetových stránek odstranil.
Další upozornění, a to na porušení ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., se týkalo
sdělení (reportáže) „Moderní operace šedého zákalu je bezbolestná a trvá jen minuty“, který
obsahoval umístěný produkt – služby oční kliniky Gemini, a jako takový byl také označen. Zákon ale
umístění produktu v rámci takového formátu nepřipouští. V odpovědi poskytovatel uvedl, že sdělení
bylo jako pořad obsahující umístění produktu označeno pouze z opatrnosti, a zároveň oznámil, že
video bylo ze stránek odstraněno. Poskytovateli byla také adresována výzva k podání vysvětlení
ohledně případných smluvních ujednání týkajících se produktů značek tianDe a Stříbrný doktor, a
výrobního družstva OBZOR, protože tyto produkty figurovaly v pořadu „Den pro zdraví Senior Fitness
2014“. Pořad nebyl, a vzhledem ke svému formátu ani ze zákona nemohl být, označen jako pořad
obsahující umístění produktu. Poskytovatel odpověděl s tím, že mu není známo, že by taková smluvní
ujednání existovala. Deklaroval však stažení pořadu. Dále pak byl poskytovatel požádán o podání
vysvětlení ohledně smluvních ujednání, na základě kterých je zveřejňováno sdělení „Trénujte si
paměť“, protože jediným obsahem tohoto pořadu, označeného jako obsahující umístění produktu,
byla prezentace knihy „Trénujte si paměť“. Dle odpovědi poskytovatele se v tomto případě jedná o
smluvně nepodloženou spolupráci s vydavatelstvím PORTÁL, založenou pouze na zasílání recenzních
výtisků knih.
Spolek pro občanskou informovanost / Multimediální zpravodaj Prahy 7
Rada se případem zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu za
měsíc září 2014. Poskytovatel na internetových stránkách služby při zveřejňování informace o Radě
jakožto orgánu dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání uvádí
službu www.tvsenior.cz, nikoli službu Multimediální zpravodaj Prahy 7, proto byl požádán o podání
vysvětlení této skutečnosti. Poskytovatel v zaslaném vyjádření uvedl, že se jedná o technickou chybu,
nikoli o záměr, a chybu již napravil. Náprava byla následnou kontrolou potvrzena a další kroky tak již
podnikány nebyly.
SNi s. r. o. / tvstav
Rada se případem zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu za
měsíc září 2014. Poskytovatel byl upozorněn na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.
132/2010 Sb., protože dne 21. října 2014 uživatelům služby neumožnil snadný, přímý a trvalý přístup
k identifikačnímu číslu společnost a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
HC LEV , a. s. / Web TV HC LEV Praha
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu a shledala, že k žádnému porušení
zákonných ustanovení nedošlo.
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Regionální televize CZ s. r. o. / Převzaté regionální a lokální videozpravodajství
Rada se případem zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu za
měsíc září 2014. Radou je jakožto poskytovatelka evidována fyzická osoba – Eva Stejskalová, přičemž
na internetových stránkách služby se nachází pouze informace o provozovateli televizního vysílání
programu regionalnitelevize.cz, společnosti Regionální televize CZ s. r. o. Zmiňované společnosti byla
z tohoto důvodu zaslána výzva k podání vysvětlení, zda je v současné době poskytovatelkou služby, či
jí zůstává Eva Stejskalová. V zaslané odpovědi bylo uvedeno, že provoz služby byl zahájen v době, kdy
společnost Regionální televize CZ s. r. o. ještě neexistovala, a proto byla evidována na jméno Evy
Stejskalové, nyní jednatelky společnosti. Ta tímto zároveň žádá o změnu údajů v Evidenci.
POLAR televize Ostrava, s. r. o. / TV Medicína
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Žádné porušení zákonných ustanovení
nebylo zaznamenáno.
TVCOM s. r. o. / TVCOM – SPORTOVNÍ VIDEO SERVER
Rada se případem zabývala v rámci pravidelného monitoringu. Poskytovatel byl požádán o podání
vysvětlení toho, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční odpovědnost, protože na internetových
stránkách služby nabízí uživatelům (sportovním klubům) neomezený prostor k prezentaci, konkrétně
ke zveřejňování videomateriálu. V podaném vysvětlení poskytovatel uvedl, že portál TVCOM je
platformou pro vysílání online přenosů a jejich následnou archivaci, přičemž je prováděna namátková
autorizace přenosů, resp. záznamů.
J.D.Production, s. r. o. / Archiv pořadů televize slovácko
Rada se případem zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu za
měsíc říjen 2014. Poskytovatel byl upozorněn na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
132/2010 Sb., protože dne 6. listopadu 2014 uživatelům služby neumožnil snadný, přímý a trvalý
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání je Rada.
České dráhy, a. s. / Televizní portál ČD
Rada se případem zabývala v rámci zprávy o monitoringu AVMSnV prostřednictvím screeningu za
měsíc říjen 2014. Vzhledem k tomu, že zaevidovaná internetová adresa, na které se služba nacházela,
již neexistuje, byl poskytovatel požádán o podání vysvětlení, zda přerušil či ukončil poskytování služby,
k jakému dni tak učinil a z jakého důvodu tyto skutečnosti Radě neoznámil. Poskytovatel následně
odpověděl s tím, že z důvodu nízké efektivity byl projekt utlumen, s jeho obnovením v roce 2015
nepočítá, a žádá proto o jeho výmaz z Evidence.
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