Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
Radio Kroměříž s.r.o. / Radio Kroměříž

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
9.1.2018

Jedn. identifikátor 267647 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5094/2018-

Radio Kroměříž s.r.o.
Kojetínská 3881/84,
76701 Kroměříž

2017/236/zab
1-2018/poř. č. 3

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

9. 1. 2018, Praha

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 9. ledna 2018 toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 29375401, se sídlem Kojetínská 3881/84,
767 01 Kroměříž, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 4 88,2
MHz / 200 W pro program Radio Kroměříž 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 dvou stranách
Příloha č. 1 o dvou stranách (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W) tvoří nedílnou
součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 17 27 56 / 49 03 59

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudebně – zábavné - zpravodajské rádio, orientované na Zlínský kraj

Odůvodnění:
Dne 3. března 2017 obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) žádost
č.j. RRTV/4728/2017-vra společnosti Radio Kroměříž s.r.o. o přidělení kmitočtu Uherské Hradiště
88,2 MHz / 200W f 23dBW) alt. 100 W. Dne 8. března 2017 č.j. RRTV/4818/2017-vra byl Radě
doručen dodatek k žádosti o přidělení kmitočtu, ve kterém společnost Radio Kroměříž s.r.o. uvádí,
že žádá o vyhlášení licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání na předmětném
souboru technických parametrů.
Rada následně odeslala dne 15. března 2017 pod č.j. RRTV/5310/2017-zab výše uvedenou
žádost ČTÚ ke koordinaci. Dne 28. srpna 2017 pod č.j.: RRTV/12276/2017-vra obdržela Rada
zkoordinovaný kmitočet.
Rada následně na svém 15. zasedání roku 2017 (bod 29) vyhlásila licenční řízení k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 27 56 / 49 03 59, se lhůtou pro
doručení žádostí do 12. října 2017.
Do předmětného licenčního řízení se dne 11. října 2017 přihlásil žádostí č.j. RRTV/14332/2017vac tento žadatel:
Radio Kroměříž s.r.o. / Radio Kroměříž
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které proběhlo dne 5. prosince 2017. Rada na veřejném slyšení
projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
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.
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 21. 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 21. 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 (0-1b);
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
způsob financování vysílání (0-1b).

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. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

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

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
zkušenost vedoucích
provozovatele

pracovníků

(zaměstnanci

na

úrovni

ředitelů)

(0-1b);
-

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

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. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

projektové technické řešení (0-1b), 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) (0-1b.)

b) další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

-

ekonomické výsledky podnikání uchazeče

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

-

-

dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek

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

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

-

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

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 zpravodajství a servisních informací (0-1b).

-

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

lokalizace programu

-

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 (0-1b).

hudební formát
-

-

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);

-

-

-

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

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

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

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

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

-

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

-

podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (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) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

b) další dílčí kritéria

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 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. března 2017, 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 Radio Kroměříž prostřednictvím vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Uherské Hradiště 4 88,2 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, tj.
společnosti Radio Kroměříž 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 Radio Kroměříž s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání “ Hudebně
– zábavné - zpravodajské rádio, orientované na Zlínský kraj“ s názvem programu Radio Kroměříž.
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 a je tedy na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném
termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven. Rádio Kroměříž spustilo 12. prosince 2012
internetové vysílání. Dnes provozuje dva vysilače v Kroměříži 103, 3 FM a Zlíně 107, 0 FM. Radio
Kroměříž stále podporuje i vysílání přes internet. Rádio Kroměříž si vybudovalo stabilní pozici jak
mezi posluchači, tak mezi organizacemi, pro které je Rádio Kroměříž velmi vítanou možností pro
informování občanů regionu. Rada tedy žadateli přidělila bod za naplnění kritéria zkušenosti
žadatele s rozhlasovým vysíláním. Naplněným Rada shledala též dílčí kritérium zkušeností
statutárních orgánů žadatele. Jednatel společnosti, pan Roman Konečný, začal zkušenosti s
médii sbírat při svém pobytu v USA, kde pomáhal založit české komunitní noviny a místní rádiové
vysílání pro krajany. V letech 1993 – 1998 pracoval v USA pro nově vzniklé regionální rádio „Haló
Chicago“, které se zaměřovalo na pomoc a poskytování informací krajanům z České republiky.
Podílel se rovněž na pořádání místních kulturních akcí, zpracovával rubriku pracovní servis a
zprostředkovával krajanům spolupráci s místními zaměstnavateli. Shora uvedené skutečnosti je
dle názoru Rady nutné zohlednit, přestože se jedná o zkušenosti získané v zahraničí.
Spolumajitel Radia Kroměříž, pan Miroslav Karásek, Dis., který je zároveň programovým
ředitelem, moderátorem a zakladatelem internetového radia Radio Kroměříž, disponuje 12letou
praxí s rozhlasovým vysíláním. Dále se na vysílání Radia Kroměříž podílí paní Markéta Žilinská,
která má pětiletou praxi v Radiu Kroměříž na pozicích produkční, vedoucí vysílání a moderátorky.
Žadatel dále ve svém projektu uvedl další vedoucí pracovníky, přičemž i jejich zkušenosti Rada
shledala dostatečnými a přidělila žadateli za naplnění dílčího kritéria zkušeností vedoucích
pracovníků žadatele jeden bod. Získávání regionálních informací je založeno na spolupráci
především s městskými a obecními úřady, dále s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem
Zlínského kraje, Záchrannou službou Zlínského kraje, Úřadem práce České republiky, místními
kulturními, společenskými a sportovními organizacemi a institucemi. Žadatel doložil mj.
předjednanou spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, Krajským ředitelstvím Policie
Zlínského kraje, Magistrátem města Zlína, Městským úřadem města Napajedla, Hasičským

záchranným sborem Zlínského kraje a dalšími. Rada toto shledala dostatečným k přidělení
jednoho bodu za naplnění kritéria organizačního řešení získávání místních informací.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel uvedl, že
financování dosavadního vysílání Radia Kroměříž je zajištěno výhradně vlastním kapitálem a
s financováním programu z vlastních zdrojů počítá žadatel i do budoucna. Svojí podnikatelskou
činností je schopen zabezpečit financování veškerých aktivit, a to bez nutnosti použití cizích
zdrojů financování, což žadatel doložil obchodním plánem. 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. Společnost vlastní dva společníci - fyzické osoby, kterými jsou pan Roman Konečný
a pan Miroslav Karásek. V dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o
licenci byl tak žadatel hodnocen jedním možným bodem, neboť jedinými společníky žadatele jsou
fyzické osoby zapsané jako společníci 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. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno deset bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako naplněné. V
rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada v prvé řadě hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova
bude v živém denním vysílání tvořit přibližně 15 - 20 % vysílacího času. Takto navržená hodnota
přesahuje střední hodnotu tohoto parametru na daném území (12,2 %) a Rada přidělila jeden
bod. Jeden bod Rada udělila též za naplnění dílčího kritéria podílu autorských pořadů, kdy žadatel
k tomuto dílčímu kritériu uvedl, že 100 % pořadů bude vlastní produkce, což Rada shledala
dostatečným pro udělení jednoho bodu. Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria
podílu zpravodajství a servisních informací. Žadatel uvedl, že podíl zpravodajských relací
(zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy, sněhové zpravodajství, reportáže) tvoří 30-40% z
celkového objemu mluveného slova ve všední den a 20-30%) z celkového objemu mluveného
slova během víkendů a svátků. Střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na již pokrytém
území určit a žadateli tak byl přidělen bod.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech
dílčích kritérií, které se k němu vztahují. Radio Kroměříž vystupuje jako samostatný subjekt, není

členem žádné programové sítě a nepřebírá program od jiného provozovatele rozhlasového
vysílání, přičemž program je připravován výhradně ve vlastní režii. K lokalizaci programu na
region žadatel uvedl, že pilířem Radia Kroměříž bude zpravodajství z regionu, informace o
kulturním, společenském a sportovním dění včetně aktuálního dopravně-informačního
zpravodajství z celého Zlínského kraje s přesahy. Ke kritériu lokalizace programu na užší lokalitu
pak žadatel uvedl, že Radio Kroměříž bylo založeno především za účelem informovat posluchače
o dění v regionu a aktivně spolupracuje s městskými a obecními úřady, přináší aktuální
zpravodajství, ale i kulturní, společenské a sportovní informace z okolních měst a obci. Nedílnou
součástí vysílání jsou aktuální telefonické audio příspěvky z obecních úřadů a mnoha dalších
organizaci a instituci. V rámci veřejného slyšení žadatel doložil předjednanou spolupráci
s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, s Odborem Kanceláře hejtmana Zlínského kraje
a s Městským úřadem Uherského Hradiště.
K žánrové skladbě Radia Kroměříž žadatel uvedl, že se jedná o hudební produkci za posledních
50 let a že Radio Kroměříž se zaměřuje mimo jine i na alternativní hudbu, Reggae, Soul (jazz +
gospel), Blues, Blues-rock, Country rock, Funk, Folk, Rhythm and blues. V rámci vyhodnocení
kritéria počtu programů s obdobným formátem Rada zjistila, že na základě vyhodnocení dle
parametrů manuálu splňuje program podmínky pro přínos pro danou lokalitu v dostatečné míře
pro udělení jednoho bodu. V rámci vyhodnocení kritéria podílu formátu na daném území došla
Rada k závěru, že na pokrytém území jsou zachytitelné méně než tři programy s obdobným
hudebním formátem a hudební žánrová nabídka žadatele je tedy na daném území zastoupena
pouze částečně; na základě vyhodnocení dle parametrů manuálu tedy program splňuje podmínky
pro přínos pro danou lokalitu v dostatečné míře pro udělení jednoho bodu.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 30 – 75 let. Rada vzala v potaz
údaj uvedený na veřejném slyšení a shledala, že na území, které má být vysíláním pokryto, není
zejména horní hranice této cílové skupiny zcela saturována. K dílčímu kritériu programových
prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl konkrétní programové prvky i pořady, jako
počasí, info-expres, dopravní servis, rubriku životní styl, kulturní servis, pracovní servis, filmový
svět a jiné další, které Rada shledala jako prvky vhodné pro danou cílovou skupinu. V obou dílčích
kritériích vztahujících se k cílové skupině byl tak žadatel hodnocen jedním bodem
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel uvedl celou řadu autorských pořadů,
například Info-expres z Kroměřížska, Počasí z Kroměřížska, Dopravní servis z Kroměřížska, Kam
vyrazit, Pracovní servi, Psí útulek, Cestovní horečka z Kroměřížska, Svět techniky či Finanční
servis s Karin Liškovou. Dále bude žadatel též vysílat rozhovory, soutěže či rozličné hudební
pořady. Jako splněné Rada vyhodnotila i kritérium podpory umělců a její lokalizace na region.
Žadatel uvedl, že Radio Kroměříž je spolupořadatelem řady regionálních kulturních akcí, kde
podporuje i začínající umělce, např. festivalu Největší Zábava na Moravě, kde vystupovaly kapely
z Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Kroměříže, Zlína, Holešova, přičemž tento hudební
festival, kde budeme podporovat nejen regionální umělce, ale i začínající umělce, hodlá žadatel
uspořádat i na Slovácku (Uherské Hradiště, nebo Uherský Brod), nebo pořadu Kroměřížska star.
V rámci veřejného slyšení žadatel doložil spolupráci s místními hudebními skupinami Street69 a
Reflexy. Ohledně naplnění podpory kulturních akcí žadatel uvedl, že Radio Kroměříž
podporuje regionální a původní tvorbu i formou kulturních akcí, které pořádá, nebo spolupořádá.
Žadatel v rámci podpory místních kulturních akcí doložil spolupráci s místními institucemi, např.
se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti, Městským divadlem Zlín, Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, Otrokovickou Besedou a dalšími. Rada vyhodnotila naplnění tohoto
kritéria jako dostatečné pro udělení bodu.

V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), které Rada
ohodnotila třemi ze čtyř možných bodů a shledala jej jako naplněné. Žadatel uvedl,. že ve svém
vysílání bude Radio Kroměříž dávat prostor národnostním, etnickým a jiným menšinám v České
republice, např. podporou kulturních a společenských akcí, které s tématikou národnostních a
jiných menšin úzce souvisejí. V rámci vysílání Radia Kroměříž jsou již dle žadatele podporovány
významné druhy sociálně - psychologických menšin, které jsou vymezeny jazykem a kulturou,
dále národnostní menšiny, které jsou úředně uznány, coby etnická menšina, a náboženské
menšiny, které žadatel rozděluje dle náboženského vyznání a jazykové menšiny (pokud není
zároveň i menšinou etnickou). V podrobnostech žadatel odkázal na sčítání lidu z roku 2011, kde
bylo upřesněno složení populace na území dnešní České Republiky, včetně národnostního
složení obyvatelstva, což dle názoru Rady dokazuje velmi detailní zmapování dané problematiky
žadatelem. Naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny tedy Rada ohodnotila dvěma body.
Konkrétní podpora bude podle žadatele realizována jak zařazováním etnické hudby, tak rubrikami
jako pravidelný servis s nabídkami zaměstnání, zpravodajství, kulturní servis, rozhovory apod. V
rámci autorského pořadu informuje žadatel o historii a současnosti náboženských menšin z
vybraných obcích na Kroměřížsku, nebo o cílených akcích tyto menšiny. Žadatelem byla
doložena spolupráce se Šachovou synagogou v Holešově. Konkrétní spolupráce v rámci podpory
národnostních menšiny nebyla žadatelem doložena ani po veřejném slyšení, v rámci nějž
provozovatel pouze opětovně zdůraznil záměr národnostní a jiné menšiny podporovat. Rada tedy
shledala naplnění kritéria způsobu podpory dostatečným k udělení jednoho bodu.
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 Kroměříž 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, 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 § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - Licenční podmínky programu Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2017/236/zab)

Příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W
Příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílače Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W

Příloha č. 1
Licenční podmínky programu Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2017/236/zab)
Název programu
• Radio Kroměříž
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W
Základní programová specifikace

• Hudebně – zábavné - zpravodajské rádio, orientované na Zlínský kraj
Cílová skupina
• 30 - 75 let

Hudební formát
• Hudební produkce za posledních 50 let.
• Radio Kroměříž se zaměřuje mimo jine i na alternativní hudbu, Reggae, Soul (jazz + gospel),
Blues, Blues-rock, Country rock, Funk, Folk, Rhythm and blues.
• Podpora české a slovenské tvorby v rozsahu cca 20%
Mluvené slovo

• Poměr mluveného slova v živém denní vysílání tvoř přibližně 15 - 20% vysílacího času.
Zpravodajství a informační servis

• Podíl zpravodajských a servisních informací. (zprávy, počasí, doprava, kulturní, společenské
a sportovní pozvánky atp.) tvoři ve vysílání 30-50% z celkového podílu mluveného slova; s
důrazem na region.
• Zpravodajská relace „InfoexpresS", vysílaná každou hodinu (od 6. do 20. hodiny) má v
průměru 3 - 4 minuty.
• Souhrn pozvánek na kulturní a sportovní akce pro dany den vysíláme nejméně 3x denně.
Jednotlivé pozvánky podrobněji a pozvánky na výhledové akce vysíláme průběžně v
moderátorských vstupech nejméně 1x za 2 hodiny.
• Počasí – předpověď především lokálně pro oblast Zlínského kraje; prostor dostávají také
posluchači Radia Kroměříž; v moderovaných blocích každou hodinu, v nemoderovaných
minimálně 1x za 2 hodiny

• Dopravní servis přinášíme vždy aktuálně dle situace a vývoje dopravy v celém Zlínském
kraji.
• Pracovní servis - nabídky a i poptávky zaměstnání či brigád (ve spolupráci S Úřadem práce
Zlínského kraje; ve všedni dny 2x denně.
• Životní styl - praktické informace, rady a doporučeni z oblasti zdraví, bydleni, cestování,
rodičovství, zvířat; v moderovaném vysílání 3x denně, v nemoderovaném a o víkendech
nejméně 2x denně.
• Filmový svět - aktuality ze světa filmu; pokud možno, odkazujeme na promítání zmíněných
filmů v regionálních kinech; v moderovaném vysíláni 3x denně, v nemoderovaném
minimálně 2x.
• Svět techniky - praktické informace ze světa auto-moto, počítačů, internetu, často
upozorňujeme na užitečné bezplatné programy pro počítače a aplikace pro mobilní telefony
atp.; v moderovaném vysílání 3x denně, v nemoderovaném minimálně 2x.

Programové schéma
Všední dny – základní schéma
• 6 – 9 hod. – Ranní jízda – Intenzivní ranně-dopoledni vysílání s kompletním informačním
servisem pro daný den (kalendárium, pozvánky na akce ve Zlínském kraji, očekávané události,
zpravodajství z předchozího dne, soutěže). Součástí tohoto pořadu jsou pravidelná denní
témata, která se věnuji různé problematice především ze Zlínského kraje, dále pak ankety S
aktivním zapojením posluchačů apod.). Moderátorské vstupy jsou řazeny po 2-3 písničkách.
• 9 – 14 hod. - Informačně – zábavní maraton – Podobná programová skladba jako ráno, jen
v mírnějším rytmu - moderátorské vstupy jsou řazeny po 3-4 písničkách. Nabídky Zaměstnání,
pozvánky na regionální akce, komunikace s posluchači vyvolaná ve vysílání či na sociální síti
Facebook, soutěže. Součástí programu je i pořad „ŽIVĚ z Domu kultury“ moderovaný mimo
jiné zástupcem Domu kultury Kroměříž, který podrobně popisuje připravované kulturní a
společenské akce touto organizaci (Dům kultury, kino Nadsklepí, hudebně-divadelní klub Stara
masna, jarmark a další). Po přidělení licence k pozemnímu vysílání a získáni žádaného
kmitočtu hodláme stejný pořad věnovat i dalším institucím v bývalém okrese Uherské Hradiště.
• 14 – 20 hod. - Odpolední relax – Pozvánky na akce konané ve Zlínském kraji večer a
následující den,shrnuti události v regionu, nabídky zaměstnáni, očekávané události v příštích
dnech ve Zlínském kraji, komunikace s posluchači na téma dne aj. Moderátorské vstupy
řazeny po 3-4 písničkách.
Víkendy a státní svátky
• Vice pozvánek na akce konané ve Zlínském kraji o víkendu. Ohlédnutí za uplynulým týdnem
- reprízy rozhovorů, denních témat, anket a nejdůležitějších událostí. Přehled událostí
chystaných na Kroměřížsku v následujícím týdnu, soutěže, písničky na přání, komunikace s
posluchači.

Kontrolovatelné programové prvky:

1. Poměr mluveného slova v živém denní vysílání tvoř přibližně 15 - 20% vysílacího času.
2. Podíl zpravodajských a servisních informací (zprávy, počasí, doprava, kulturní, společenské
a sportovní pozvánky atp.) tvoři ve vysílání 30-50% z celkového podílu mluveného slova, s
důrazem na region.
3. Hudební formát: Hudební produkce za posledních 50 let. Radio Kroměříž se zaměřuje mimo
jine i na alternativní hudbu, Reggae, Soul (jazz + gospel). Podpora české a slovenské tvorby
v rozsahu cca 20%.
4. 100% pořadů bude vlastní produkce.

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 4 88,4 MHz / 200 W

Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programy zachytitelné velmi dobře:
Programová
Cílová skupina
Hudební formát
skladba vysílání
zpravodajskoposluchači
převaha zpravodajství a
publicistická
preferující
publicistiky
celoplošná stanice seriózní
informace

nezpravodajská
nejrůznější
poměr hudby a
( celoplošná stanice věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

nejrůznější
věkové skupiny
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Programové prvky

Místní info

autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků
a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

Menšiny
speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

rozhlasové hry, četba,
přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné
hudby, Matiné – setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty Romů
– pořad se zabývá
osudy a kulturou
Romů

Český rozhlas /
ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně
5.00-20.00 hod.
(po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

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

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

široký výběr hudebních
žánrů

p. 12-30 let

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

zaměřeno na
Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné
rádio
rodinu s cílovou
FREKVENCE 1
zábavy a informací skupinou 29-49
let

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

mimořádně pestrá hudební
Regionální vysílání
nabídka, od populárních a
v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou zlínském regionu
hudbu, pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy a živé telefonování),
Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

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

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, – kontaktní rádio –
každodenní partner – přístupné
všem, zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

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

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebněp. 25-45 let
informační stanice
kulturního
zaměření

hudební stanice
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou
s. r. o. / Radio Beat orientací

p. 35-55 let

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO ČASFM

p. 18 - 55 let

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

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

rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s důrazem
na dopravní informace a
sportovní aktuality,
50.-60. léta + rock,
country & western,
posílený prvek country a
folk pro RADIO ČAS-FM
jižní Morava, vysílací
okruh Radio Čas Rock
na kmitočtu TřinecGodula 89,5 MHz

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;
povoleno odpojování – vysílací
okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu;

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

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

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

p. 30-49 let

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent na
českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent na
folk a country

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

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

Podíl zpravodajských relací
(zpravodajství, počasí, doprava,
kulturní tipy, sněhové
zpravodajství, reportáže) tvoří 3040% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a
20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů a
svátků.
Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase se
pak jedná o rozpětí 6-10%.

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Rádio Pálava s. r.
o. / Rádio Jih

regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
zábavná stanice
s důrazem na
místní
zpravodajství

primárně 20-29
RADIO ZLÍN, spol. hudební
s r. o. / Radio Zlín rozhlasová stanice let, sekundárně
rodinného typu
20 - 35 let

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudebně30-45 let s
zpravodajská a
přesahy
kontaktní
rozhlasová stanice

80. léta – současnost –
pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1×
týdně moravská
dechová hudba

zpravodajství, kulturní servis,
důraz na lokální
dopravní informace, počasí,
informace
informace pro turisty, kontaktní
pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného
slova 12 %, hudba 88 %

hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a pestrostí
hudebních titulů

hudba, zpravodajství a
publicistika, informace,
hudebně - kontaktní pořady;
zpravodajství: po-pá 6.0017.00, důraz na regionální
zprav. – důraz na dopravu

důraz na regionální
informace – kulturní
regionální servis –
pozvánky na akce v
regionu

rocková hudba v celé
šíři – od 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 show-businessu,
kulturně společenské akce

regionální
zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Programy zachytitelné dobře:

Český rozhlas /
ČRo Olomouc

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

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

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

RadioPraha s.r.o. / Hudební rádio se 50 let plus
zaměřením na
Rádio Dechovka
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
populární písně 60.
let.
Hudební stanice
p. 20-45 let
HAMCO s. r. o /
se zprávami
RADIO HANÁ

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

Zpravodajství, informační
servis, publicistika, nabídka
práce, hudba a zábava

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country,
folku, trampských písní,
populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celkového denního vysílacího
času, autorské pořady
minimálně 3 % z celkového
denního vysílacího času,
servisních informace z kultury,
z kutilství, zahradničení atd.

60. léta – současnost

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

Zpravodajství z
regionu

senioři, duševně
nemocní

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

RADIO PROGLAS
s. r. o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Široké spektrum

20-40 let
RADIO IBUR s. r. o. hudební a
zpravodajsko/ RADIO RUBI
rozhlasová stanice

vážná hudba (podíl
neklesne pod 16 %)
folklorní hudba (podíl
neklesne pod 6 %),
klasická a duchovní
hudba (podíl neklesne
pod 14, 9%), populární
a výplňová hudba

pestrá nabídka pro všechny
Denně zprávy z
věkové skupiny, náboženské
pokrytých regionů
pořady, křesťanské pojetí
hodnot. Nevysílá reklamy, podíl
mluveného slova neklesne pod
35%, podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7% slovesných
poířadů, podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

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 k dopisu čj. ČTÚ-53 472/2017-613 ze dne 28. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače UHERSKE HRADISTE 4 88,2 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (51 979 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W
Vsetín 105,7 MHz / 100 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./ COUNTRY RADIO

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
23. 1. 2018

Jedn. identifikátor 268793 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5867/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

23. 1. 2018, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3,
10100 Praha 10

2016/1040/zab
2-2018/poř. č. 4

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 9. ledna 2018 toto
rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING,
s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001
Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory
technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 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 dvou stranách
Příloha č. 1 o dvou stranách (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W), příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W), příloha č. 4
(přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Vsetín 105,7 MHz /
100 W) a příloha č. 5 (předpokládaný územní rozsah vysílače Vsetín 105,7 MHz / 100 W) tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49 04 16;
Vsetín 105,7 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 59 34 / 49 19 45

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry

Odůvodnění:
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslala Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání (dále jen „Rada“) žádost doručenou dne 14. listopadu 2016 č.j. RRTV/8318/2016-P o
vyhlášení licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání se soubory technických
parametrů Domažlice 89,8 MHz, alt. 92,3 MHz, alt. 96,4 MHz / 200 W, alt. 100 W; Rychnov nad
Kněžnou 93,5 MHz, alt. 99,7 MHz / 200 W, alt. 100 W; Vsetín 105,7 MHz, alt. 106,3 MHz, alt.
98,7 MHz, alt. 91,4 MHz / 100 W; Uherské Hradiště 88,2 MHz, alt. 98,3 MHz / 100 W.
Rada odeslala dne 29. listopadu pod č.j. 8664/2016/O výše uvedenou žádost ČTÚ ke koordinaci.
Dne 22. února 2017 č.j. RRTV/4121/2017-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního
úřadu stanovisko ke kmitočtům Domažlice 89,8 MHz, alt. 92,3 MHz, alt. 96,4 MHz / 200 W, alt.
100 W; Rychnov nad Kněžnou 93,5 MHz, alt. 99,7 MHz / 200 W, alt. 100 W; podle tohoto
stanoviska nelze tyto kmitočty v současné době využít s požadovanými technickými parametry,
ani se sníženým vyzářeným výkonem 0,1 kW, z důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV
kmitočtů. Dne 21. srpna 2017 pdo č.j.: RRTV/12130/2017-vac následně Rada obdržela
zkoordinované kmitočty Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49
04 16; ERPmax 0,1 kW a Vsetín 105,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 34 / 49 19 45;
ERPmax 0,1 kW.
Rada následně na svém 15. zasedání roku 2017 (bod 28) vyhlásila licenční řízení k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů
Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49 04 16 a Vsetín 105,7
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 34 / 49 19 45 se lhůtou pro doručení žádostí do
12. října 2017.
Do předmětného licenčního řízení se dne 11. října 2017 přihlásil žádostí č.j. RRTV/14274/2017vra tento žadatel:
RADIO UNITED BROADCASING s.r.o./ COUNTRY RADIO
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které proběhlo dne 5. prosince 2017. Rada na veřejném slyšení
projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
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.
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 21. 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 21. 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 (0-1b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);

-

způsob financování vysílání (0-1b).

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. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

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

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);

-

zkušenost vedoucích
provozovatele

pracovníků

(zaměstnanci

na

úrovni

ředitelů)

(0-1b);
-

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

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. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1b), 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) (0-1b.)

b) další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

4) 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

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

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

-

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

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 (0-1b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);

-

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

lokalizace programu
-

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

-

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 (0-1b).

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 (0-1b);

-

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

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

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

-

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

-

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

b) další dílčí kritéria
-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 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) 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 12. října 2017, 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.
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.
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 vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 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, tj. společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o.
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 „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 Sb. Rada přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické
připravenosti osm bodů.
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING je nástupnickou organizací vzniklou fúzí
společností Radio lnvestments 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 RADIO
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 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, což žadatel doložil jejich strukturovanými životopisy. Žadatel je schopen
plně zajistit získávání a odbavování informací z regionů a má letité zkušenosti se spoluprací s
místními orgány a institucemi k zajištění regionálního - městského informačního servisu
posluchačům. Kromě informací z magistrátu města týkajících se událostí, které se dotýkají
každodenního života obyvatel Uherského Hradiště a Vsetína (dopravní výluky, opravy a uzávěry,
odstávky vody, plynu a el. Energie) bude žadatel do vysílání zařazovat i informace a sdělení

dalších institucí. Žadatel doložil mj. potvrzení o předjednané spolupráci s Městským úřadem
Vsetín a potvrzení o předjednané spolupráci ze strany starosty Uherského Hradiště
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. 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.
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 RADIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27
599, Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000. Jejím jediným akcionářem je
společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 271 81 804, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a,
PSČ 11000, jejímž jediným akcionářem je společnost GES ASSET HOLDING, a.s. IČ: 264
27 044, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000. Jejím jediným
akcionářem nizozemská společnost GES GROUP HOLDING B.V., 1101CM Amsterdam
Zuidoost, Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Nizozemské království 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 údaje o koncových vlastnících, tj. o osobách majících 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 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 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. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno sedm bodů; základní kritérium tedy bylo Radou shledáno jako
částečně naplněné. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
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 optimální hodnota tohoto parametru na již pokrytých územích se pohybuje v

rozmezí přibližně 8 %. Spodní hranice navrhovaného rozmezí tak střední hodnoty nedosahuje na
žádném z předmětných územích a žadateli tedy nemohl být za toto dílčí kritérium přidělen bod.
Žadatel dále uvedl, že všechny pořady vysílané COUNTRY RADIEM jsou vlastní autorské
pořady. Rada přistoupila k přidělení jednoho bodu za naplnění dílčího kritéria autorsky
vyrobených pořadů na základě skutečnosti, že střední hodnotu tohoto parametru vysílání na
žádném z již pokrytých území nelze zjistit. Ze stejného důvodu Rada přidělila jeden bod také za
naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajských a servisních informací. Zpravodajství bude ve
vysílání zařazeno 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 vysíláme rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, ty pak aktuálně doplňujeme ještě ve 20:00. Délka hlavních zpráv v celou hodinu je
120sec. Každý den v 18.00 hod. by pak měl být vysílán souhrn zpráv z aktuálního dne pod
názvem 6 x v 6 v délce 90sec.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada přidělila bod za každé dílčí kritérium, které se
k lokalizaci programu vztahuje. Žadatel neplánuje přebírat žádné pořady ani části vysílání od
jiného provozovatele. Pro regiony počítá žadatel s rozšířením zpravodajského servisu o události
z nových lokalit. V servisních rubrikách bude též informovat o počasí 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 i lokální dopravní servis z Uherského Hradiště, Vsetína a jejich okolí. Žadatel doložil mj.
spolupráci s městem Uherské Hradiště, městem Vsetín, obcí Nivnice a s Krajským ředitelstvím
Policie Zlínského kraje. Orientace na užší lokalitu pak bude realizována prostřednictvím
spolupráce s místními kulturními stánky, která zajistí dostatek informací o kulturním dění v
regionech, které se následně promítnou do vysílání COUNTRY RADIA. Z oblasti kultury, sportu
a volného času bude rádio informovat o akcích místních organizací, které tyto aktivity provozují a
zajišťují. Jako příklad kulturních akcí a subjektů žadatel uvádí především hudební festival Porta,
Letní filmovou školu, Slovácké slavnosti vína, Mezinárodní folklórní festival Vsetínský krpec,
fotosalon Interfotoklub Vsetín, Vsetínský jazzový festival, Klub kultury sedm kulturních domů,
Slovácké muzeum apod.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem („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“) shledala, že na
pokrytém území již vysílají formátově příbuzné programy, a žánry obsažené v navrhovaném
hudební formátu jsou již vysílanými programy dostatečně pokryty. Za naplnění dílčího kritéria
počtu programů s obdobným formátem tedy Rada nepřidělila žádný bod. Zároveň Rada
nepřidělila žádný bod za dílčí kritérium podílu formátu na daném území, neboť jednotlivé
žadatelem uvedené žánry jsou již na pokrytém území zastoupeny ve vysílání dalších programů a
nesplňují požadavky Manuálu.
Ohledně kritéria cílové skupiny Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina
recipientů ve věku 35-79 let není na pokrytých 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 a další, které Rada shledala jako prvky vhodné
pro danou cílovou skupinu. V obou dílčích kritériích vztahujících se k cílové skupině byl tak
žadatel hodnocen jedním bodem.

Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Žadatel uvedl celou řadu autorských pořadů,
například Knižní hitparáda, Sklípek Yvonne Přenosilové, Ozvěny osadních ohňů, Fígle ptáčka
Ládi Špačka a další. Jako splněné Rada vyhodnotila i kritérium podpory umělců a její lokalizace
na region. Country Rádio bude pravidelně informovat v kulturních pozvánkách, ve zpravodajství
a ve speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební žánry o kulturních a společenských
akcích v regionu. V rámci programu jsou vysílány nejen pozvánky, ale i soutěže o vstupenky; jsou
uskutečňovány i rozhovory s interprety - novinky a pozvání na koncerty. V případě větších
regionálních akcí program dopňuje informace o akcích i předtočenými anoncemi či reklamními
spoty. Podpora lokálních umělců bude naplňována též prostřednicvím pořadů Hitparáda Folkové
Stupně, Talent COUNTRY RADIA a Hudební kurýr. Žadatel doložil spolupráci s místními
hudebními skupinami TELEGRAF a Gympleři Vsetín. Ohledně naplnění podpory kulturních
akcí žadatel uvedl, že Country Rádio 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. Často budou probíhat též živé vstupy ze studia s
organizátory, promotéry nebo účinkujícími daných akcí. Pozvánky na akce, u kterých je Country
Rádio mediálním partnerem, budou zároveň doplňovány spotovou reklamní kampaní, soutěžemi
o vstupenky a informacemi na webových stránkách. Žadatel doložil s lokálním hudebním
festivalem Starý dobrý western, Klubem kultury Uherské Hradiště a Domem kultury Vsetín.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), které Rada
ohodnotila čtyřmi ze čtyř možných bodů a shledala jej tedy jako naplněné. Ohledně identifikace
menšiny žadatel uvedl, že významné druhy sociálně-psychologických menšin zastoupených
v oblasti jsou etnické menšiny (obvykle vymezená jazykem a kulturou), národnostní menšiny
(úředně uznávaná etnická menšina), náboženská menšina (určená náboženským vyznáním) a
jazyková menšiny (pokud není zároveň i menšinou etnickou). V podrobnostech žadatel odkázal
na sčítání lidu z roku 2011, kde bylo upřesněno složení populace na území dnešní České
Republiky, včetně národnostního složení obyvatelstva, což dle názoru Rady dokazuje dostatečné
zmapování dané problematiky žadatelem. Naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny tedy
Rada ohodnotila dvěma body. Ohledně způsobu podpory žadatel uvedl, že 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, a že
Country rádio bude informovat o aktivitách náboženských menšin v těchto regionech. Žadatel
doložil spolupráci se Sborem Církve bratrské ve Vsetíně a se spolkem NA CESTĚ z.s., poskytující
sociální služby sociálně vyloučené mládeži v oblasti Vsetína; v rámci veřejného slyšení byla dále
doložena spolupráce se sborem Církve adventistů sedmého dne v Uherském Hradišti a se
Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra – Centrem na podporu integrace cizinců ve
Zlínském kraji.
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, 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 § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - Licenční podmínky programu COUNTRY RADIO (licence sp. zn. 2016/1040/zab)
Příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W
Příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílače Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W
Příloha č. 4 - Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Vsetín 105,7 MHz / 100 W
Příloha č. 5 - Předpokládaný územní rozsah vysílače Vsetín 105,7 MHz / 100 W

Příloha č. 1
Licenční podmínky programu COUNTRY RADIO (licence sp. zn. 2016/1040/zab)
Název programu

• COUNTRY RADIO
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W
Základní programová specifikace
• Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry
Cílová skupina
• 35 - 79 let

Hudební formát
• 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.
Mluvené slovo

• Optimálně 8%, jinak v rozsahu 7 -12%.
Zpravodajství a informační servis

• Zpravodajství 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 vysíláme rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, ty pak aktuálně doplňujeme ještě ve 20:00.
• Délka hlavních zpráv v celou hodinu je cca 120sec, složených z několika informativních
aktuálních zpráv a dále s přechodem do klidné části zpráv + informace ze sportu. Informace o
předpovědi počasí jsou zařazeny před zpravodajským blokem v délce 20- 30sec.
• Ke všem zpravodajským blokům náleží servisní rubriky s informacemi o počasí, do 70%
zpravodajských bloků přidáváme informace o dopravě a sportovní rubriku.
• Dopravní informace zprostředkované moderátory ÚAMK vysílá Country Rádio ve špičkách
mimo zpravodajské bloky. Dopravní info je vždy zaměřeno na regiony pokryté vysílání Country
Radia a jejich okolí.

• Další servisní informace vysíláme dle potřeby v různých sezónách (sněhové zpravodajství,
počasí v turistických letoviscích, tipy na lyžování, sjízdnost silnic na horách, pylové
zpravodajství apod.).

• Zpravodajství ve dnech volna je od 8.00-18.00 hod. v každou celou hodinu, výjimkou je 14.00
hodina, kdy jsou vysílány Pozvánky Country Radia. Ty jsou vysílány i v 11.00 a ve 20.00 hod.
Délka zpráv je 120 sec.
Kontrolovatelné programové prvky:

1. Poměr mluveného slova tvoří optimálně 8 %, jinak v rozsahu 7 – 12%.

2. Zpravodajství 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 vysíláme rozšířené kulturní pozvánky s akcentem
na region, ty pak aktuálně doplňujeme ještě ve 20:00.
3. Zpravodajství ve dnech volna je od 8.00-18.00 hod. v každou celou hodinu, výjimkou je
14.00hodina, kdy jsou vysílány Pozvánky Country Radia. Ty jsou vysílány i v 11.00 a ve 20.00
hod. Délka zpráv je 120 sec.

4. 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.
5. 100% pořadů bude vlastní produkce.

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W

Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programy zachytitelné velmi dobře:
Programová
Cílová skupina
Hudební formát
skladba vysílání
zpravodajskoposluchači
převaha zpravodajství a
publicistická
preferující
publicistiky
celoplošná stanice seriózní
informace

nezpravodajská
nejrůznější
poměr hudby a
( celoplošná stanice věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

nejrůznější
věkové skupiny
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Programové prvky

Místní info

autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků
a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

Menšiny
speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

rozhlasové hry, četba,
přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné
hudby, Matiné – setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty Romů
– pořad se zabývá
osudy a kulturou
Romů

Český rozhlas /
ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně
5.00-20.00 hod.
(po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

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

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

široký výběr hudebních
žánrů

p. 12-30 let

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

zaměřeno na
Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné
rádio
rodinu s cílovou
FREKVENCE 1
zábavy a informací skupinou 29-49
let

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

mimořádně pestrá hudební
Regionální vysílání
nabídka, od populárních a
v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou zlínském regionu
hudbu, pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy a živé telefonování),
Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

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

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, – kontaktní rádio –
každodenní partner – přístupné
všem, zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

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

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebněp. 25-45 let
informační stanice
kulturního
zaměření

hudební stanice
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou
s. r. o. / Radio Beat orientací

p. 35-55 let

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO ČASFM

p. 18 - 55 let

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

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

rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s důrazem
na dopravní informace a
sportovní aktuality,
50.-60. léta + rock,
country & western,
posílený prvek country a
folk pro RADIO ČAS-FM
jižní Morava, vysílací
okruh Radio Čas Rock
na kmitočtu TřinecGodula 89,5 MHz

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;
povoleno odpojování – vysílací
okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu;

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

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

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

p. 30-49 let

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent na
českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent na
folk a country

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

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

Podíl zpravodajských relací
(zpravodajství, počasí, doprava,
kulturní tipy, sněhové
zpravodajství, reportáže) tvoří 3040% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a
20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů a
svátků.
Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase se
pak jedná o rozpětí 6-10%.

Aktuální informace o
životě v regionu,
regionální
zpravodajství,

Rádio Pálava s. r.
o. / Rádio Jih

regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
zábavná stanice
s důrazem na
místní
zpravodajství

primárně 20-29
RADIO ZLÍN, spol. hudební
s r. o. / Radio Zlín rozhlasová stanice let, sekundárně
rodinného typu
20 - 35 let

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudebně30-45 let s
zpravodajská a
přesahy
kontaktní
rozhlasová stanice

80. léta – současnost –
pop, folk a taneční
hudba, hudební formát
hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1×
týdně moravská
dechová hudba

zpravodajství, kulturní servis,
důraz na lokální
dopravní informace, počasí,
informace
informace pro turisty, kontaktní
pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného
slova 12 %, hudba 88 %

hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a pestrostí
hudebních titulů

hudba, zpravodajství a
publicistika, informace,
hudebně - kontaktní pořady;
zpravodajství: po-pá 6.0017.00, důraz na regionální
zprav. – důraz na dopravu

důraz na regionální
informace – kulturní
regionální servis –
pozvánky na akce v
regionu

rocková hudba v celé
šíři – od 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 show-businessu,
kulturně společenské akce

regionální
zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Programy zachytitelné dobře:

Český rozhlas /
ČRo Olomouc

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

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

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

RadioPraha s.r.o. / Hudební rádio se 50 let plus
zaměřením na
Rádio Dechovka
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
populární písně 60.
let.
Hudební stanice
p. 20-45 let
HAMCO s. r. o /
se zprávami
RADIO HANÁ

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

Zpravodajství, informační
servis, publicistika, nabídka
práce, hudba a zábava

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country,
folku, trampských písní,
populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celkového denního vysílacího
času, autorské pořady
minimálně 3 % z celkového
denního vysílacího času,
servisních informace z kultury,
z kutilství, zahradničení atd.

60. léta – současnost

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

Zpravodajství z
regionu

senioři, duševně
nemocní

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

RADIO PROGLAS
s. r. o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Široké spektrum

20-40 let
RADIO IBUR s. r. o. hudební a
zpravodajsko/ RADIO RUBI
rozhlasová stanice

vážná hudba (podíl
neklesne pod 16 %)
folklorní hudba (podíl
neklesne pod 6 %),
klasická a duchovní
hudba (podíl neklesne
pod 14, 9%), populární
a výplňová hudba

pestrá nabídka pro všechny
Denně zprávy z
věkové skupiny, náboženské
pokrytých regionů
pořady, křesťanské pojetí
hodnot. Nevysílá reklamy, podíl
mluveného slova neklesne pod
35%, podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7% slovesných
poířadů, podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

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

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Vsetín 105,7 MHz / 100 W

Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programy zachytitelné velmi dobře:
Programová
Cílová skupina
Hudební formát
skladba vysílání
zpravodajskoposluchači
převaha zpravodajství a
publicistická
preferující
publicistiky
celoplošná stanice seriózní
informace

nezpravodajská
nejrůznější
poměr hudby a
( celoplošná stanice věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
(syntéza všech
druhů kultury a
umění)

nejrůznější
věkové skupiny
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Programové prvky

Místní info

autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků
a dalších osobností;
publicistické příspěvky,
specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

Menšiny
speciální pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

rozhlasové hry, četba,
přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné
hudby, Matiné – setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čajovna-pořad pro
novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty Romů
– pořad se zabývá
osudy a kulturou
Romů

Český rozhlas /
ČRo Brno

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně
5.00-20.00 hod.
(po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

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

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

Dospělí
posluchači na
jižní a východní
Moravě

široký výběr hudebních
žánrů

p. 12-30 let

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

hudebněp. 25-45 let
informační stanice
kulturního
zaměření

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

mimořádně pestrá hudební
Regionální vysílání
nabídka, od populárních a
v jihomoravském a
folklórních písní až po vážnou zlínském regionu
hudbu, pestrost v žánrech
zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy a živé telefonování),
Factory Bootleg Monopol
(taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

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

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

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

hudební stanice
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou
s. r. o. / Radio Beat orientací

p. 35-55 let

JUKE BOX, spol.
s r. o. / RADIO ČASFM

p. 18 - 55 let

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-49 let

rocková hudba
(americký, britský
classic rock,
kontinentální, světový
art rock, český a
slovenský rock),
zpravodajství s důrazem
na dopravní informace a
sportovní aktuality,
50.-60. léta + rock,
country & western,
posílený prvek country a
folk pro RADIO ČAS-FM
jižní Morava, vysílací
okruh Radio Čas Rock
na kmitočtu TřinecGodula 89,5 MHz

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent na
českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent na
folk a country

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;
povoleno odpojování – vysílací
okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění
hudebního
formátu;
Podíl
zpravodajských
relací

stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

Aktuální informace o
(zpravodajství, počasí, doprava,
životě v regionu,
kulturní tipy, sněhové
regionální
zpravodajství, reportáže) tvoří 30- zpravodajství,
40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a
20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů a
svátků.
Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase se
pak jedná o rozpětí 6-10%.

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Fajn radio

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

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

primárně 20-29
RADIO ZLÍN, spol. hudební
rozhlasová
stanice
let, sekundárně
s r. o. / Radio Zlín
rodinného typu
20 - 35 let

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudebně30-45 let s
zpravodajská a
přesahy
kontaktní
rozhlasová stanice

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

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

10% podíl mluveného slova;
zpravodajství - dominující
regionální informace, v menší míře
i ze světa, předpověď počasí ve
všech pravidelných zpravodajských
relacích, u, zábava, životní styl,
soutěže, písničky na přání,
hitparády

Regionální obsah
informací a
zpravodajství, drobná
regionální publicistika

hudební formát AC
s výrazným podílem
české hudby a pestrostí
hudebních titulů

hudba, zpravodajství a
publicistika, informace,
hudebně - kontaktní pořady;
zpravodajství: po-pá 6.0017.00, důraz na regionální
zprav. – důraz na dopravu

důraz na regionální
informace – kulturní
regionální servis –
pozvánky na akce v
regionu

rocková hudba v celé
šíři – od 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 show-businessu,
kulturně společenské akce

regionální
zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Programy zachytitelné dobře:

Český rozhlas /
ČRo Olomouc

ČRo Ostrava

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

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

regionální stanice
nejrůznější věkové převážně mluvené slovo,
Českého rozhlasu,
skupiny
folklór, opery a operety
vysílání denně od
5.00 do 20.04 hodin,
poté ČRo 2

zaměřeno na
Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné rádio
rodinu s cílovou
FREKVENCE 1
zábavy a informací skupinou 29-49
let

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

Zpravodajství, informační
servis, publicistika, nabídka
práce, hudba a zábava

Zpravodajství z
regionu

zpravodajství (ekonomika, sport,
počasí, dopravní zpravodajství),
publicistické a zábavní pořady,
přehled tisku, kalendárium,
pozvánky, ankety, programy
Koktejl, Křížem krážem,
Minibakaláři, Muzikanti, hrajte!

zaměření na
Kwadrans polských
Moravskoslezský kraj aktualit - vysílání
zaměřené na
polskou menšinu

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, – kontaktní rádio –
každodenní partner – přístupné
všem, zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

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

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Hitrádio
Orion

RADIO PROGLAS
s. r. o. / RADIO
PROGLAS

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

Rodinné rádio

Široké spektrum

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

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

hudba od 80. let až po
současné hudební
trendy, Poměr České a
Slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod
10 %,

Mluvené slovo v denním
průměru cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány
informace o významných
společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách,
výročích. Dále bude probíhat
pravidelný informační servis o
dopravní situaci a počasí na
území ČR.

vážná hudba (podíl
neklesne pod 16 %)
folklorní hudba (podíl
neklesne pod 6 %),
klasická a duchovní
hudba (podíl neklesne
pod 14, 9%), populární
a výplňová hudba

pestrá nabídka pro všechny
Denně zprávy z
věkové skupiny, náboženské
pokrytých regionů
pořady, křesťanské pojetí
hodnot. Nevysílá reklamy, podíl
mluveného slova neklesne pod
35%, podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7% slovesných
poířadů, podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

Duchovní pořady

20-40 let
RADIO IBUR s. r. o. hudební a
zpravodajsko/ RADIO RUBI
rozhlasová stanice

RadioPraha s.r.o. / Hudební rádio se 50 let plus
zaměřením na
Rádio Dechovka
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
populární písně 60.
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

Programy zachytitelné částečně
dechová hudba, lidová
hudba a zlidovělé písně
s přesahy do country,
folku, trampských písní,
populární písně 60. let

mluvené slovo minimálně 5 % z
celkového denního vysílacího
času, autorské pořady
minimálně 3 % z celkového
denního vysílacího času,
servisních informace z kultury,
z kutilství, zahradničení atd.

senioři, duševně
nemocní

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-51 508/2017-613 ze dne 18. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače UHERSKE HRADISTE 98,3 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (54 626 obyvatel)

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-51 508/2017-613 ze dne 18. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače VSETIN 105,7 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (35 930 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Slavíč 96,1 MHz / 100 W
Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W
Břeclav I 94,6 MHz / 100 W
Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W
Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W
Turnov 1 103,0 MHz / 200 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
23. 1. 2018

Jedn. identifikátor 268537 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5693/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

23. 1. 2018, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 10

2016/1039/zab
2-2018/poř. č. 5

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 23. ledna 2018 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Slavíč 96,1
MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01, Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16
53 19 / 48 45 20, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51, Žďár
nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56, Turnov 1 103,0 MHz
/ 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22, pro program Radio Beat 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 Slavíč 96,1 MHz / 100 W), příloha č. 3 (přehled
rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Nový Jičín Silo 105,5 MHz
/ 100 W), příloha č. 4 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z
vysílače Břeclav I 94,6 MHz / 100 W), příloha č. 5 (přehled rozhlasových programů přijímatelných
na území pokrytém z vysílače Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W), příloha č. 6 (přehled rozhlasových
programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W),
příloha č. 7 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Turnov
1 103,0 MHz / 200 W), příloha č. 8 (předpokládaný územní rozsah vysílače Slavíč 96,1 MHz /

100 W), příloha č. 9 (předpokládaný územní rozsah vysílače Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W),
příloha č. 10 (předpokládaný územní rozsah vysílače Břeclav I 94,6 MHz / 100 W), příloha č. 11
(předpokládaný územní rozsah vysílače Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W), příloha č. 12
(předpokládaný územní rozsah vysílače Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W), příloha č. 13
(předpokládaný územní rozsah vysílače Turnov 1 103,0 MHz / 200 W) tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:
Slavíč 96,1 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52,
Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01,
Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20,
Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51,
Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56,
Turnov 1 103,0 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22.
Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice s rockovou orientací

O d ů v o d n ě n í:
Rada na svém 15. zasedání 2017, bod: 30 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Slavíč 96,1 MHz /
100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W souřadnice
WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01, Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45
20, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51, Žďár nad Sázavou
1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56, Turnov 1 103,0 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22, časový rozsah vysílání 24 h denně se lhůtou pro
doručení žádostí do 12. října 2017.
Do licenčního řízení se přihlásil tento žadatel:
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Radio Beat
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 5. prosince 2017.
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 21. 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 21. 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 (0-1b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
- způsob financování vysílání (0-1b).
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. – základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0 1b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b).
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. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), 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) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

4) 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
5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)
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 (0-1b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);
- 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 (0-1b).
- 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 (0-1b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b).
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 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) 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. 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 hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu k žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. 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 § 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 žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádosti o licence 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 12. října 2017, 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 se Rada rozhodla udělit společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle
§ 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
se soubory technických parametrů Slavíč 96,1 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49
32 52, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 49 36 01, Břeclav I
94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W
souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51, Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice
WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56, Turnov 1 103,0 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50
35 22 pro program Radio Beat.
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, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada licenci udělila:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
programu Radio Beat.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti žadatele 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 z devíti
možných.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
V každém z dalších dílčích kritérií už ale žadatel byl ohodnocen jedním bodem, je tak na zajištění
vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven.
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. je provozovatelem s více jak
dvacetiletou zkušeností s provozováním rozhlasových stanic, v současnosti provozuje množství
programů z různých vysílacích stanovišť. Od roku 2002 provozuje dlouhodobě úspěšný a
dynamicky se rozvíjející program Radio Beat. Vzhledem k uvedené skutečnosti je Rada
přesvědčena, že kritérium zkušenosti tohoto žadatele s rozhlasovým vysíláním je možné
považovat za splněné.
Oba jednatelé společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti
v oblasti rozhlasového vysílání, dílčí kritérium zkušenost statutárních orgánů provozovatele
tak bylo naplněno. Jednatel žadatele pan 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. Jednatel 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., od září roku 2013 se
podílí na řízení rádií, k jejichž provozování má žadatel licence. Další profesní podrobnosti
jednatelů byly uvedeny v projektu žadatele.
K dílčímu kritériu zkušenost vedoucích pracovníků provozovatele - všichni vedoucí pracovníci
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti
rozhlasového vysílání, což bylo ohodnoceno udělením bodu. V projektu žadatele jsou uloženy
profesní strukturované životopisy. Pan Martin Hroch, ředitel společnosti RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., se rozhlasovým vysíláním zabývá od roku 1992. Pan Ing. Pavel Polák,
technický specialista společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., má zkušenosti

sahající až do roku 1992. Paní Ing. Hana Boštičková, finanční ředitelka společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., se v mediálním prostředí se pohybuje od roku 2000. Další
vedoucí pracovníci, pan Petr Kolínko je programovým ředitel Radia Beat, pan Ing. Stanislav
Rubáš je programový manager a pan Vojtěch Lindaur je dramaturgem a autorem pořadů a
redaktor Radia Beat.
K dílčímu kritériu organizační získávání místních informací žadatel uvedl, že kromě informací
z radnice města týkajících se událostí, které se dotýkají každodenního života obyvatel Slavíče
(Hranic na Moravě), Nového Jičína, Břeclavi, Boskovic, Žďáru nad Sázavou a Turnova (dopravní
výluky, opravy a uzávěry, odstávky vody, plynu a el. energie) budou do vysílání zařazovat
informace a sdělení dalších institucí (městská policie, hasičský sbor apod.). Tuto skutečnost
doložil korespondencí s příslušnými orgány a organizacemi.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání žadatel uvedl, že
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 rádio Beat v oblastech Slavíče (Hranic na Moravě),
Nového Jičína, Břeclavi, Boskovic, Žďáru nad Sázavou a Turnova stejně jako 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 nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 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 rádio Beat v Slavíči (Hranic na Moravě), Novém Jičíně, Břeclavi,
Boskovicích, Žďáru nad Sázavou a Turnově. Svá tvrzení žadatel doložil bankovní referencí,
obchodním plánem, zprávou auditora a výpisy z běžných účtů společnosti. Společnost nemá
žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám. Doloženo výpisy o bez bezdlužnosti.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání. Anténní systém Radia Beat Slavíč 96,1 MHz / 100 W bude umístěn na vrcholu
telekomunikačního stožáru spol. Vodafone. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér,
dekodér modulace a systém dohledu) pak v technologickém kontejneru pod stožárem. Vysílač
Radia Beat Nový Jičín 105,5 MHz / 100 W bude umístěn v areálu novojičínského sila. Vysílací
anténa na stožárku na střeše objektu, vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér
modulace a systém dohledu) v technologické skříni v posledním patře objektu. Vysílače Radia
Beat Břeclav 94,6 MHz / 100 W, Boskovice 96,6 MHz / 150 W a Žďár nad Sázavou 98,7 MHz /
100 W budou využívat stávající anténní systémy a technická zázemí sesterského rádia KISS.
Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér modulace a systém dohledu) budou
umístěny do volných části stávajících technologických racků, využijí stávající elektrickou přípojku
a do anténních systémů budou připojeny prostřednictvím sdružovačů. Vysílač Turnov 103 MHz /
200 W bude umístěn na výškovém bytovém domě v ulici Kosmonautů. Na střeše objektu bude
instalován subtilní ocelový stožár s VKV anténou. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS

kodér, dekodér modulace a systém dohledu) bude umístěna v technologické skříni v prostorách
pod střechou objektu a připojena na místní elektrické rozvody. Montážní práce i nezbytnou
technologii si ve všech případech žadatel zajistí svépomocí. 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 společnosti s ručením
omezeným a jeho společníkem je společnosti RADIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27 599,
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 100% (jejímž jediným
společníkem je GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 271 81 804 Praha 1 - Nové Město, Na poříčí
1079/3a, PSČ 11000). Společnost GES MEDIA ASSET, a.s. má jediného společníka, jímž je GES
ASSET HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000,
jejímž jediným akcionářem 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. Společnost GES GROUP
HOLDING B.V. pak vlastní fyzické osoby Ing. Ivan Zach (60% ), Ing. Radka Zachová (20 %) a
Ing. Petra Marschallová (20 %). Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících, tj. o
osobách majících 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 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 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 pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest
bodů z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné.
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova v rádiu
bude optimálně 8% z průměru vysílacího času mezi 6. a 18. hodinou včetně autoproma stanice.
Vzhledem ke skutečnosti, že dolní hranice takto navrženého parametru nedosahuje střední
hodnoty na pokrytých územích (10 %), Rada za podíl mluveného slova nepřidělila žádný bod.
K podílu autorsky vyrobených pořadů žadatel uvedl, že tento podíl bude 100%. Střední
hodnota tohoto parametru na daném území nelze stanovit. Rada proto přikročila k přidělení
jednoho bodu.
Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních
informací. Podíl zpravodajských a servisních informací vymezil žadatel takto: V pracovní dny

mezi 6:00-18:00 každou celou hodinu minimálně dvouminutová zpravodajská relace, ve 12:00
rozsáhlejší zpravodajský souhrn. V pracovní dny mezi 6:30 - 8:30 každou hodinu minimálně
minutový přehled zpráv. V pracovní dny mezi 6:00-18:00 dopravní servis dle aktuální potřeby,
minimálně jednou do hodiny (stopáž minimálně půl minuty). Víkendy a dny pracovního volna mezi
7:00 až 18:00 – zpravodajský přehled vždy v celou hodinu v minimální stopáži 1:30 min. Další
servisní informace dle potřeby a sezónnosti.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech
třech dílčích kritérií, které se k němu vztahují. V rámci vysílání programu žadatel nepředpokládá
přebírání vysílání od jiných provozovatelů rozhlasového vysílání. Co se týče orientace na region
a užší lokalitu, bude Radio Beat vysílat zpravodajský servis a informace v oblastech Slavíče
(Hranic na Moravě), Nového Jičína, Břeclavi, Boskovic, Žďáru nad Sázavou a Turnova. Do
programu je zařazen také lokální dopravní servis. V programu se nově objeví soutěžní
promoaktivity, určené speciálně pro posluchače z uvedených oblastí. Program obohatí rubrika
společenských, kulturních a sportovních pozvánek na akce pořádané v uvedených lokalitách. Ve
spolupráci s radnicemi měst a kulturními institucemi zařadí do vysílání pravidelnou rubriku
zabývající se aktuálním děním, problémy, kulturou a společenským životem.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Žánrová skladba
programu Radia Beat byla charakterizována jako formát klasického rocku. Porovnáním
hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytých územích Rada z hlediska
hudebního formátu zjistila, že zmíněný hudební žánr rocku není přínosem pro daná území.
Hudební žánr rock je na daných územích dostatečně zastoupen v nabídce stávajících
provozovatelů v různém rozsahu a mutacích ve více než třech zachytitelných programech
(v dílčím kritériu počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen bod). Výsledným
součtem procent se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil do kategorie nehodnocené
žádným bodem.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 35 - 55 let s přesahy na obě
strany, program má oslovovat především muže. Věková skupina posluchačů je na daných
územích dostatečně saturována. Proto Rada žadateli v dílčím kritériu rozpětí s ohledem na
programovou nabídku nepřidělila žádný bod.
K dílčímu kritériu programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl, že pro
cílovou skupinu aktivních posluchačů (mužů) 35-55 let je akcentován 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 publicistických pořadech se věnují také podnikatelům (rozhovory s úspěšnými
manažery, podnikateli a reprezentanty zajímavých profesí), informují o světě techniky, moderních
technologiích, nových médiích, internetu s cílem podpořit také mediální gramotnost. Aktivním i
pasivním sportovcům je věnována rubrika „Menšinové sporty na Beatu". To Rada komplexně
shledala jako prvky vhodné pro danou cílovou skupinu. V dílčím kritériu vztahujícímu se k
programovým prvkům ve vazbě na programovou skladbu byl žadatel hodnocen jedním bodem.

Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením počtu šesti bodů ze šesti možných.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl
konkrétní autorské pořady se stručným obsahem (Beatová klenotnice, Větrník, Svěženky
a machři, Kalumet strýčka Indiána, Hard and Heavy, Uši Radia Beat, Půlnoční album, Beatová
síň slávy). Původní rozhlasové pořady tvoří ojedinělou složku vysílání Radia Beat. Na přípravě
speciálních hudebních pořadů se budou podílet renomovaní hudební publicisté. Žadateli byly
přiděleny dva body.
K naplňování přínosu pro podporu začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel
uvedl, že Rádio Beat poskytuje pravidelně ve svém vysílání prostor k prezentaci začínajících
umělců, především formou hodinových rozhovorů, mediální podpory jejich akcí pro veřejnost, v
případě hudebních interpretů pak zařazováním jejich počinů přímo do playlistu. Také v nové
oblasti vysílání nabídne a bude poskytovat tuto prezentaci začínajícím umělcům tohoto regionu.
Žadatel svá tvrzení doložil. Rada toto ocenila udělením plného počtu dvou bodů.
Dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
pravidelně informuje o kulturních a společenských akcích v několika rovinách. Předně ve svém
pravidelném zpravodajském servisu, dále ve speciálních víkendových rubrikách „Víkendový guláš
rádia Beat", „Beatoskop" a „Menšinové sporty" a prostřednictvím živých moderátorských vstupů.
Ve studiu dává prostor organizátorům různých akcí. Pozvánky na akce, jichž je Beat mediálním
partnerem, doplňují zároveň spotovou reklamní kampaní. Rada toto dílčí kritérium ocenila
udělením dvou bodu ze dvou možných.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Žadatel se bude ve vysílání soustředit například na romskou menšinu, hodlá informovat i o
aktivitách náboženských menšin. V dílčím kritériu identifikace menšiny tak byl žadatel
ohodnocen dvěma body. Jako způsob podpory žadatel uvedl, že v programových prvcích bude
žadatel reagovat na jednotlivé etnické menšiny (informování o jejich akcích, zpravodajství bude
reagovat na aktuální témata ze života menšinové populace). Do správního spisu žadatel pro toto
dílčí kritérium doložil spolupráce.

Za situace, kdy jediný žadatel naplnil s celkovým počtem 25 bodů z 33 možných kritéria týkající
se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž dosáhl 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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky

Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED BROADCASTING 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

-

primární cílová skupina 35–55 let

-

podíl mluveného slova optimálně 8% z objemu vysílacího času mezi 6:00 až 18:00 hod.
včetně autoproma stanice

-

podíl zpravodajských a servisních informací: : V pracovních dny mezi 6:00 až 18:00 hod.
každou celou hodinu minimálně dvouminutová zpravodajská relace, ve 12:00 rozsáhlejší
zpravodajský souhrn. V pracovních dny mezi 6:30 až 8:30 každou hodinu minimálně
minutový přehled zpráv. V pracovních dny mezi 6:00 až 18:00 dopravní servis dle aktuální
potřeby, minimálně jednou do hodiny (stopáž minimálně půl minuty). Víkendy a dny
pracovního volna mezi 7:00 až 18:00 – víkendový zpravodajský přehled vždy v celou hodinu
v minimální stopáži 1:30 min. Další servisní informace dle potřeby a sezónnosti.

-

hudební formát – klasický rock

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Slavíč, Nový Jičín silo, Břeclav, Boskovice, Žďár nad Sázavou, Turnov a okolí
– informace o aktuálním dění, regionálních akcích, spolupráce s místními subjekty, podpora
regionálních kulturních akcí a začínajících umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Slavíč 96,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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…

Přebírá pořady
regionálních studií

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

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

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

ČRo Ostrava

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

převážně mluvené slovo,
folklór, opery a operety

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!

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Fajn radio

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

soft rock, pop, módní
trendy, mluvené slovo 10 15 %

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

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Orion

hudebně-zábavná
neuvedeno
stanice s regionálními
informacemi

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

od 70. let až po současné
hudební trendy; poměr
české a slovenské hudební
tvorby neklesne pod 10 %
hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

mluvené slovo cca 9-12 %,
zpravodajské relace – pracovní dny
6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.0017.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

Kwadrans polských
aktualit

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

informace ze subregionů

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

p. 18-55 let

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ

p. 20-45 let

hudební stanice se
zprávami

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

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
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
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
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

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

dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ vysílací
okruh Radio Haná
SkyRock

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

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

RADIO IBUR s. r. o. / hudební a
RADIO RUBI
zpravodajskorozhlasová stanice
RADIO UNITED
rodinná hudební
BROADCASTING s. r. rozhlasová stanice s
o. / Kiss Proton
kontaktními prvky

20-40 let

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30-49 let

Hudební regionální
stanice

18-39 let

60. léta – současnost,
posíleného hudebního
formátu o složky pop,
poprock, softrock, rock,
popdance, dance, country,
folk
maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

rozšířené zpravodajství z měst a okolí posíleno o lokální inzerci

různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby
pop 90. let, taneční hudba,
aktuální novinky

mimo pracovních dnů, mimo
uvedený čas od 5 do 15 %

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být žánry popu.
folku i country

Podíl mluveného slova v rozmezí 1015%, v dopoledním a odpoledním
čase a ve víkendovém vysílání se pak
jedná o rozpětí 6-10%. Podíl
zpravodajských relací tvoří 30-40% z
celkového objemu mluveného slova
ve všední den a 20-30%) z celkového
objemu mluveného slova během
víkendů a svátků.

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

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

----------------------

informace z plzeňského ---------------------magistrátu a místních
úřadů, sportovní,
kulturní a dopravní servis
z regionu

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

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

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
MEDIA BOHEMIA a. regionální hudebně- 12-45 let
s. / HELAX
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

50 let plus

široké spektrum

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

----------------------

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

hudba převážně posledních mluvené slovo 10-40 %,
20 let, 10-40 % české a
zpravodajství minimálně 3× denně,
slovenské produkce
minimálně 3× týdně regionální pořad
(dopravní informace, počasí) –
periodicky se opakující aktualizované
bloky, zábavné vstupy moderátorů,
soutěže, písničky na přání,
převažujícím hudebním
mluvené slovo minimálně 5 % z
žánrem je dechová hudba, celkového denního vysílacího času,
lidová hudba a zlidovělé
autorské pořady minimálně 3 % z
písně s přesahy do country, celkového denního vysílacího času,
folku, trampských písní,
podíl servisních informací např. z
písní staré Prahy a populární kultury, z kutilství, zahradničení atd.
písně 60. let
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

původní regionální
---------------------publicistika minimálně
3× týdně
dopravní servis, kulturní
tipy, zpravodajství
z regionu,
celoplošné rádio

skupina seniorů a
duševně nemocných

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
produkce
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
podíl folklórní hudby
náboženské pořady
neklesne pod 6 % z hudební
produkce

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Zachytitelnost rozhlasových programů - Nový Jičín 105,5 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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…

Přebírá pořady
regionálních studií

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

ČRo Ostrava

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

převážně mluvené slovo,
folklór, opery a operety

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!

Kwadrans polských
aktualit

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

MEDIA BOHEMIA a.
s. / HELAX

regionální hudebně- 12-45 let
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Orion

hudebně-zábavná
neuvedeno
stanice s regionálními
informacemi

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

Hudební regionální
stanice

30-49 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

hudba převážně posledních mluvené slovo 10-40 %,
20 let, 10-40 % české a
zpravodajství minimálně 3× denně,
slovenské produkce
minimálně 3× týdně regionální pořad
(dopravní informace, počasí) –
periodicky se opakující aktualizované
bloky, zábavné vstupy moderátorů,
soutěže, písničky na přání,
od 70. let až po současné
mluvené slovo cca 9-12 %,
hudební trendy; poměr
zpravodajské relace – pracovní dny
české a slovenské hudební 6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.00tvorby neklesne pod 10 %
17.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
hudební žánr Gold AC se
podíl mluveného slova 6-10 %,
základem hudebního
zpravodajství ve všední den od 6 do
formátu hity 80. a 90. let
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být žánry popu.
folku i country

Podíl mluveného slova v rozmezí 1015%, v dopoledním a odpoledním
čase a ve víkendovém vysílání se pak
jedná o rozpětí 6-10%. Podíl
zpravodajských relací tvoří 30-40% z
celkového objemu mluveného slova
ve všední den a 20-30%) z celkového
objemu mluveného slova během
víkendů a svátků.

původní regionální
---------------------publicistika minimálně
3× týdně
dopravní servis, kulturní
tipy, zpravodajství
z regionu,
informace ze subregionů

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

JUKE BOX s.r.o. /
Radio Čas Rock

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

Hudební rozhlasová
stanice se stručným
zpravodajstvím

30 - 50 let

rocková hudba

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

p. 18-55 let

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

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
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
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
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
pro cizince (menšiny)

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
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 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 regionů
v pravidelných časech a
přesné formě,
spolupráce s radnicemi
velkých měst

----------------------

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

hudební formát sestává z
country, folku, trampských
písní, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné
největšími českými
popovými hity 60. let

mluvené slovo 7-12 %, zprávy v
pracovní dny 5.00-9.00 každou
půlhodinu, 9.00-18.00 každou
hodinu, v 11.00 a 14.00 servisní
informace (18× denně)

podpora kulturních akcí podpora jazykových a
v regionu, podpora
etnických menšin
začínajících umělců a
neprofesionální hudební
scény, 100 % autorských
pořadů

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
RADIO UNITED
hudební stanice ve
35-79 let
BROADCASTING s. r. formátu country, folk
o. / COUNTRY RADIO a příbuzné žánry

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

EVROPA 2, spol. s r.
o. / Rádio Evropa 2 –
Morava

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
hudební rádio

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

50 let plus

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
celoplošné rádio
celkového 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 seniorů a
duševně nemocných

p. 12-30 let

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

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

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

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
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 neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

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

duchovní pořady

RadioZET s. r. o. /
ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

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

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

pořady věnované
menšinám

Zachytitelnost rozhlasových programů - Břeclav 94,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

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…

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů
brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

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

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

p. 18-55 let

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

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na
devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí dne, hitparády…

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

Hudební regionální
stanice

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

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

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

Rádio Pálava s. r. o. / regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
Rádio Jih
zábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

posílený prvek country a
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – denního podílu vysílání 20-25 %.
65 %, rock, folk, pop
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 hot AC
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 %
hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

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

důraz na lokální
informace

informační servis pro
jihomoravský region

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudební
30-45 let s přesahy
zpravodajská a
kontaktní rozhlasové
stanice

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
RadioPraha s. r. o. / hudební rádio se
50 let plus
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
PS KŘÍDLA, s. r. o. / hudební regionální
cílová skupina 30-39
Rádio PETROV
stanice

rocková hudba v celé její šíři podíl mluveného slova 6-20 hod. 8,5bez omezení žánrové a
15 %; v časech 5-6 hod. a 20-22 hod.
subžánrové specifikace
5-8,5 %; podíl zpravodajských a
servisních informací 25-50 % z
celkového podílu mluveného slova.
Servisní informace (počasí zacílené
na region, kalendárium), události
(moderátor v ploše mimo redakci),
vlastní dopravní servis s aktivní účastí
posluchačů, realizovaný přes
bezplatnou linku,sezónní servis
(např. zimní střediska, cyklotipy

regionální zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

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
celoplošné rádio
celkového 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

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

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

Menšiny
skupina seniorů a
duševně nemocných

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

RADIO UNITED
nezávislá regionální p. okolo 50 let
BROADCASTING s. r. stanice se zaměřením
o. / SIGNÁL RÁDIO
na publicistiku s
většinovým podílem
české hudební tvorby

ČRO Plus

celoplošná stanice

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
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 neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
hudba od 60. let po
zpravodajství, kulturní servis,
současnost, 60-75 % domácí dopravní servis, počasí, sport,
tvorby – dechovka, folk,
kinematograf, sportžurnál, debatní
rock, jazz, alternativní
pořady, soutěže, přehled tisku,
hudební směry, vážná
kurzovní lístek, burza práce, právní
hudba, oldies
poradna, písničky na přání
převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

duchovní pořady

informace z regionů,
---------------------společenské a sportovní
dění v regionu

Zachytitelnost rozhlasových programů - Boskovice 96,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

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…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad 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

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

Český rozhlas / ČRo
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

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných
hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

pořady a rubriky
orientované na region

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ

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

hudební stanice se
zprávami

p. 20-45 let

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ vysílací
okruh Radio Haná
SkyRock

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

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

60. léta – současnost,
posíleného hudebního
formátu o složky pop,
poprock, softrock, rock,
popdance, dance, country,
folk
maximální zaměření na
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

rozšířené zpravodajství z měst a okolí posíleno o lokální inzerci

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

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

informační servis pro
jihomoravský region

PS KŘÍDLA, s. r. o. /
Rádio PETROV

hudební regionální
stanice

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

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

vysílání s důrazem na křesťanské
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
náboženské pořady

denně zprávy
z pokrytých regionů

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

cílová skupina 30-39

široké spektrum

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna
podíl vážné hudby neklesne
pod 16 % z hudební
produkce

podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %

duchovní pořady

populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

RADIO IBUR s. r. o. / hudební a
20-40 let
RADIO RUBI
zpravodajskorozhlasová stanice
Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
MEDIA BOHEMIA a. hudebně-zábavná
neuvedeno
s. / Hitrádio Orion
stanice s regionálními
informacemi

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

EVROPA 2, spol. s r.
o. / Rádio Evropa 2 –
Morava

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
hudební rádio

50 let plus

p. 12-30 let

různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby
Hudební formát

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
mimo pracovních dnů, mimo
uvedený čas od 5 do 15 %

Programové prvky

Místní info

Menšiny

od 70. let až po současné
hudební trendy; poměr
české a slovenské hudební
tvorby neklesne pod 10 %

mluvené slovo cca 9-12 %,
informace ze subregionů
zpravodajské relace – pracovní dny
6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.0017.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
převažujícím hudebním
mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
skupina seniorů a
žánrem je dechová hudba, celkového denního vysílacího času,
duševně nemocných
lidová hudba a zlidovělé
autorské pořady minimálně 3 % z
písně s přesahy do country, celkového denního vysílacího času,
folku, trampských písní,
podíl servisních informací např. z
písní staré Prahy a populární kultury, z kutilství, zahradničení atd.
písně 60. let
– minimálně 20 minut z
celkového denního vysílacího času

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

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

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

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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Zachytitelnost rozhlasových programů - Žďár nad Sázavou 98,7 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
Hudební formát
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
ZpravodajskoPřevaha zpravodajství a
publicistická
publicistiky
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Programové prvky

Místní info

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
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…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Region – Vysočina

regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních
zpravodajství, informační servis,
žánrů, prostor pro regionální počasí a sport, publicistika, nabídka
autory a interprety
práce, hudba a zábava, literární
pořady, soutěže, události regionu

zaměření na region,
dopravní informace a
regionální počasí

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

hudební rádio

p. 12-30 let

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

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

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

FRANTIŠEK VOSTÁL
s. r. o. / Hitrádio
Vysočina 94.3 FM

hudební regionální
stanice

p. 20-35 let s. 14-50 let

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

zpravodajství – počasí, doprava,
služby, informace, kultura, sport,
zájmové oblasti, publicistika,
mluvené slovo 10 %

regionální zpravodajství z
oblastí Jihlava, Havlíčkův
Brod, Pelhřimov, Žďár
nad Sázavou, Třebíč

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

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

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

Hudební regionální
stanice

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

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

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

----------------------

informační servis pro
jihomoravský region

PS KŘÍDLA, s. r. o. /
Rádio PETROV

hudební regionální
stanice

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

cílová skupina 30-39

široké spektrum

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna
podíl vážné hudby neklesne
pod 16 % z hudební
produkce

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

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

vysílání s důrazem na křesťanské
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
všechny věkové skupiny, je
kulturním, informačním,
náboženským, vzdělávacím i
zábavným médiem
náboženské pořady

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

podíl folklórní hudby
neklesne pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba nevysílá reklamy
14,9 %
populární a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

RadioZET s. r. o. /
ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání

převaha zpravodajství a
publicistiky

Hudební formát

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

Programové prvky

pořady věnované
menšinám

Místní info

Menšiny

RADIO UNITED
hudební stanice ve
35-79 let
BROADCASTING s. r. formátu country, folk
o. / COUNTRY RADIO a příbuzné žánry

hudební formát sestává z
country, folku, trampských
písní, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné
největšími českými
popovými hity 60. let

mluvené slovo 7-12 %, zprávy v
pracovní dny 5.00-9.00 každou
půlhodinu, 9.00-18.00 každou
hodinu, v 11.00 a 14.00 servisní
informace (18× denně)

LIN, a. s. / Český
Impuls

hudební formát czech
oldies, převažujícím
hudebním žánrem česká
hudba 60., 70. a 80. let a
první poloviny 90. let

podíl mluveného slova 3-7 %; 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 RÁDIO IMPULS

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. s rockovou orientací
o. / Radio Beat

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 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

hudebně-informační 45-70 let
rádio

Hudební regionální
stanice

30 - 49 let

podpora kulturních akcí podpora jazykových a
v regionu, podpora
etnických menšin
začínajících umělců a
neprofesionální hudební
scény, 100 % autorských
pořadů

----------------------

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO JIHLAVA

18 plus

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
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

hudebně-zábavná
30-50 let s přesahem 25- AC formát staršího data –
podíl mluveného slova 5-15 %
rozhlasová stanice se 55 let
melodická hudební náplň
zpravodajským a
stanice, největší hity
informačním
domácího i světového folku
servisem s důrazem
a country, světový a domácí
na regionální události
pop a soft rock

zpravodajství s důrazem
na informace především
z města Jihlavy, z regionu
Českomoravské
vrchoviny – Vysočiny a
blízkého okolí – politika,
život v regionu, doprava,
kultura, počasí, sport,
důraz na informace z
oblasti národnostních,
etnických a jiných
menšin

dopravní zpravodajství
pro cizince (menšiny)

Zachytitelnost rozhlasových programů - Turnov 103,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

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…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad 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

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

hudební rádio

p. 12-30 let

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

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

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

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

Rádio Dobrý den,
přátelské rádio pro posluchači všech
spol. s r. o. / Hitrádio nejširší spektrum
kategorií
FM
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního
vysílání

10% podíl mluveného slova a 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

informace z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

Radio Contact
nezávislá hudební,
20-50 let
Liberec spol. s r. o. / informační, komerční
Radio Contact
rozhlasová stanice
Liberec

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 % z podílu hudby

zpravodajství ze světa, z domova a v zpravodajství z 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 PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
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 neklesne pod
42,9 %
35 %

široké spektrum

duchovní pořady

podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
RADIO UNITED
hudební stanice ve
35-79 let
BROADCASTING s. r. formátu country, folk
o. / COUNTRY RADIO a příbuzné žánry

Menšiny

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

hudební formát sestává z
country, folku, trampských
písní, bluegrassové hudby
a gospelu doplněné
největšími českými
popovými hity 60. let

mluvené slovo 7-12 %, zprávy v
pracovní dny 5.00-9.00 každou
půlhodinu, 9.00-18.00 každou
hodinu, v 11.00 a 14.00 servisní
informace (18× denně)

podpora kulturních akcí podpora jazykových a
v regionu, podpora
etnických menšin
začínajících umělců a
neprofesionální hudební
scény, 100 % autorských
pořadů

podíl mluveného slova 3-7 %; 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 RÁDIO IMPULS

LIN, a. s. / Český
Impuls

hudebně-informační 45-70 let
rádio

hudební formát czech
oldies, převažujícím
hudebním žánrem česká
hudba 60., 70. a 80. let a
první poloviny 90. let

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Magic

nezávislá rozhlasová p. 20-45 let
stanice rodinného
typu se zaměřením
na oblast pokrytou
signálem

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

záběr skladeb se pohybuje v zpravodajské relace: pracovní dny
Zpravodajství s výrazným
rozmezí 70. let až po
6.00 až 8.00 dvakrát v hodině a 8.00 zaměřením na regionální
současné hudební trendy
až 17.00 jednou v hodině
dění, regionálně
orientovaný informační
servis

RADIO UNITED
hudební stanice s
25-40 let
BROADCASTING s. r. vyváženým poměrem
o. / KISS
informací

hudební žánr Gold AC se
základem hudebního
formátu hity 80. a 90. let

podíl mluveného slova 6-10 %,
zpravodajství ve všední den od 6 do
9 hodin každou půlhodinu, do 18
hodin každou hodinu

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

pořady a rubriky
orientované na region

atuální zařazování
informací o akcích z
kulturního, sportovního
a společenského života

Hudební regionální
stanice

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

hudební rádio se
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

50 let plus

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
celoplošné rádio
celkového 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 seniorů a
duševně nemocných

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

----------------------

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka

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

RADIO UNITED
nezávislá regionální p. okolo 50 let
BROADCASTING s. r. stanice se zaměřením
o. / SIGNÁL RÁDIO
na publicistiku s
většinovým podílem
české hudební tvorby

hudba od 60. let po
současnost, 60-75 % domácí
tvorby – dechovka, folk,
rock, jazz, alternativní
hudební směry, vážná
hudba, oldies

zpravodajství, kulturní servis,
dopravní servis, počasí, sport,
kinematograf, sportžurnál, debatní
pořady, soutěže, přehled tisku,
kurzovní lístek, burza práce, právní
poradna, písničky na přání

informace z regionů,
---------------------společenské a sportovní
dění v regionu

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HRANICE SLAVIC 96,1 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 619 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače NOVY JICIN SILO 105,5 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 622 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BRECLAV I 94,6 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (38 465 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BOSKOVICE 2 96,6 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (37 410 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZDAR NAD SAZAVOU 1 98,7 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (35 456 obyvatel)

Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 129/2017-613 ze dne 22. 8. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TURNOV 2 103,0 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (26 846 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W
Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W
Louny 107,0 MHz / 100 W
Most 2 105,1 MHz / 100 W
Náchod 2 107,1 MHz / 100 W
Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W
Rumburk 92,4 MHz / 100 W
Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
20. 3. 2018

Jedn. identifikátor 273182-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady
Vyřizuje:

RRTV/8331/2018-

Datum, místo

20. 3. 2018, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 10

RRTV/2017/353/zab
6-2018/poř. č. 7
ORVL - ORV

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 20. března 2018 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město
89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04;
Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 /
50 56 45; Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 pro program
KISS, na dobu nejdéle 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 Bruntál město 89,9 MHz / 200 W),
příloha č. 3 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W), příloha č. 4 (přehled rozhlasových programů přijímatelných
na území pokrytém z vysílače Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W), příloha č. 5 (přehled
rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Louny 107,0 MHz / 100 W),

příloha č. 6 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Most 2
105,1 MHz / 100 W), příloha č. 7 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území
pokrytém z vysílače Náchod 2 107,1 MHz / 100 W), příloha č. 8 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W), příloha č. 9 (přehled
rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Rumburk 92,4 MHz /
100 W), příloha č. 10 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém
z vysílače Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W), příloha č. 11 (předpokládaný územní rozsah vysílače
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W), příloha č. 12 (předpokládaný územní rozsah vysílače Havlíčkův
Brod 101,3 MHz / 200 W), příloha č. 13 (předpokládaný územní rozsah vysílače Cheb Špitálský
vrch 93,6 MHz / 100 W), příloha č. 14 (předpokládaný územní rozsah vysílače Louny 107,0 MHz
/ 100 W), příloha č. 15 (předpokládaný územní rozsah vysílače Most 2 105,1 MHz / 100 W),
příloha č. 16 (předpokládaný územní rozsah vysílače Náchod 2 107,1 MHz / 100 W), příloha č. 17
(předpokládaný územní rozsah vysílače Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W), příloha č. 18
(předpokládaný územní rozsah vysílače Rumburk 92,4 MHz / 100 W), příloha č. 19
(předpokládaný územní rozsah vysílače Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W), tvoří nedílnou součást
tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:
Bruntál město 89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55,
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04,
Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12,
Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04,
Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32,
Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37,
Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46,
Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45,
Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16.
Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s vyváženým poměrem informací

O d ů v o d n ě n í:
Rada na svém 20. zasedání poř. č. 10 /2017 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 89,9
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice

WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23
04; Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50
56 45; Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16, se lhůtou pro
doručení žádostí do 21. prosince 2017.
Do licenčního řízení se přihlásil tento žadatel:
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / KISS
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 20. února 2018.
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 21. 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 21. 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 (0-1b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
- způsob financování vysílání (0-1b).
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. – základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0 1b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b).

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. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), 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) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4) 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
5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)
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 (0-1b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);
- 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 (0-1b).
- 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 (0-1b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b).
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.

a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 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) 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. 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 hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu k žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. 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 § 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 žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádosti o licence 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 21. prosince 2017, 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 se Rada rozhodla udělit společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle
§ 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
se soubory technických parametrů Bruntál město 89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28
14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04;
Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04; Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50
25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45; Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 pro program KISS.
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 nejdéle do 10. října 2025 od právní moci tohoto rozhodnutí
v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada licenci udělila:
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. požádal o udělení licence k provozování
programu KISS.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti žadatele 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 z devíti
možných.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
V každém z dalších dílčích kritérií byl žadatel ohodnocen jedním bodem, je tak na zajištění
vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven.
Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. je nástupnickou organizací vzniklou fúzí
společností (Radiolnvestments, InFin a Agetura TRS) s dnes již více jak pětadvacetiletou
zkušeností s provozováním rozhlasových stanic. Od roku 1992 provozuje dlouhodobě program
KISS. Vzhledem k uvedené skutečnosti je Rada přesvědčena, že kritérium zkušenosti tohoto
žadatele s rozhlasovým vysíláním je možné považovat za splněné.
Oba jednatelé společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti
v oblasti rozhlasového vysílání, dílčí kritérium zkušenost statutárních orgánů provozovatele tak
bylo naplněno. Jednatel žadatele pan 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 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., Radio TWIST Praha, s.r.o., BROADCAST
MEDIA, s.r.o., DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. a RADIO PUBLIKUM spol. s r.o.
K dílčímu kritériu zkušenost vedoucích pracovníků provozovatele - všichni vedoucí pracovníci
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti v oblasti
rozhlasového vysílání. V projektu žadatele jsou uloženy profesní strukturované životopisy. Pan
Martin Hroch, ředitel společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. se rozhlasovým
vysíláním zabývá od roku 1992. Pan Ing. Pavel Polák, technický specialista společnosti RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., má zkušenosti sahající až do roku 1992. Paní Ing. Hana
Boštičková, finanční ředitelka společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., se v
mediálním prostředí se pohybuje od roku 2000. Další vedoucí pracovníci, pan Jan Čadek je
obchodní ředitel rádia KISS, pan Karel Lehner je programový ředitel rádia KISS.
K dílčímu kritériu organizační řešení k získávání místních informací žadatel uvedl, že kromě
informací z radnic měst týkajících se událostí, které se dotýkají každodenního života obyvatel
daných lokalit (dopravní výluky, opravy a uzávěry, odstávky vody, plynu a el. energie) budou do
vysílání zařazovat informace a sdělení dalších institucí (městská policie, hasičský sbor apod.).
Tuto skutečnost doložil korespondencí s příslušnými orgány a organizacemi.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání žadatel uvedl, že 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 rádia KISS prostřednictvím nové licence bude tedy
žadatel čerpat výhradně zvláštních 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. Výdaje na jeho provoz budou
rovněž hrazeny z vlastních krátkodobých zdrojů. Svá tvrzení žadatel doložil bankovní referencí,
obchodním plánem, výpisy z běžných účtů společnosti. Společnost nemá žádné splatné závazky
vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Doloženo
výpisy o bez bezdlužnosti.
Žadatel uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k zajištění
vysílání. Vysílač KISS Bruntál 89,9 MHz / 200 W bude umístěn v areálu bruntálského sila. Vysílací
anténa na stožárku na střeše objektu, vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér
modulace a systém dohledu) v technologické skříni v posledním patře objektu. Anténní systém
vysílače KISS Louny 107,0 MHz / 100 W bude umístěn na telekomunikační stožár mobilního
operátora na Červeném vrchu severně od města. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS
kodér, dekodér modulace a systém dohledu) pak v technologickém kontejneru pod stožárem.

Vysílače KISS Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W,
Most 2 105,1 MHz / 100 W, Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W a
Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W budou využívat stávající anténní systémy a technická zázemí
sesterských rádií Beat a Country. Vnitřní technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér
modulace a systém dohledu) budou umístěny do volných části stávajících technologických racků,
využijí stávající el. přípojku a do anténních systémů budou připojeny prostřednictvím sdružovačů.
Vysílač KISS Rumburk 92,4 MHz / 100 W bude umístěn na výškovém bytovém domě v ulici
Karoliny Světlé. Na střeše objektu bude instalován subtilní ocelový stožár s VKV anténou. Vnitřní
technologie (vysílač, stereo a RDS kodér, dekodér modulace a systém dohledu) bude umístěna
v technologické skříni v prostorách pod střechou objektu a připojena na místní elektrické rozvody.
Montážní práce i nezbytnou technologii si ve všech případech zajistí svépomocí, neboť s realizací
a provozem vysílačů mají více než dvacetileté zkušenosti. 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 společnosti s ručením
omezeným a jeho společníkem je společnosti RADIO UNITED GROUP a.s., IČ: 291 27 599,
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, s podílem 100% (jejímž jediným
společníkem je GES MEDIA ASSET, a.s., IČ: 271 81 804 Praha 1 - Nové Město, Na poříčí
1079/3a, PSČ 11000). Společnost GES MEDIA ASSET, a.s. má jediného společníka, jímž je GES
ASSET HOLDING, a.s., IČ: 264 27 044, Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000,
jejímž jediným akcionářem 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. Společnost GES GROUP
HOLDING B.V. pak vlastní fyzické osoby Ing. Ivan Zach (60% ), Ing. Radka Zachová (20 %)
a Ing. Petra Marschallová (20 %). Protože žadatel doložil údaje o koncových vlastnících,
tj. o osobách majících 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 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 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 za toto kritérium přidělila jeden bod
ze dvou možných.
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. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest
bodů z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné.
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.

Rada hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova v rádiu bude
8% z průměru vysílacího času (respektive 6 - 10%). Vzhledem ke skutečnosti, že dolní hranice
takto navrženého parametru nedosahuje střední hodnoty na pokrytých územích, Rada za podíl
mluveného slova nepřidělila žádný bod.
K podílu autorsky vyrobených pořadů žadatel uvedl, že tento podíl bude 100%. Střední hodnota
tohoto parametru na daných území nelze stanovit. Rada proto přikročila k přidělení jednoho bodu.
Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních informací.
Podíl zpravodajských a servisních informací vymezil žadatel takto: vysílání v pracovní dny od
6.00 do 9.00 hodin bude zařazeno každou půlhodinu, dále až do 18.00 hodin každou hodinu.
Každá zpravodajská relace je doplněna podrobnou informací o počasí s akcentem na region,
který KISS svým signálem pokrývá. Relaci uzavírá přehled dopravní situace - opět s lokálním
vymezením na region. O víkendu je zpravodajský přehled doplněn o Víkendové tipy - Kiss Aktiv
víkend, jde o pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané a konané v regionu.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech třech
dílčích kritérií, které se k němu vztahují. V rámci vysílání programu žadatel nepředpokládá
přebírání vysílání od jiných provozovatelů rozhlasového vysílání. Co se týče orientace na region
a užší lokalitu žadatel uvádí, že do vysílání zařadí zpravodajský servis informací z těchto oblastí,
přehled a předpovědi počasí v regionech. Do programu je zařazen lokální dopravní servis,
soutěžní promo-aktivity, určené speciálně pro posluchače v nově pokrytých oblastech a novým
posluchačům bude vyčleněn také speciální Jukebox, tj. pořad písniček na přání a vzkazů pro
daný region. Program obohatí rubrika společenských, kulturních a sportovních pozvánek na akce
pořádané v daném regionu. Ve spolupráci s městy Bruntál, Havlíčkův Brod, Cheb, Louny, Most,
Náchod, Pelhřimov, Rumburk a Trutnov žadatel plánuje zařazování 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, dále servis pro mladé lidi, kteří se rozhodují o svém
vzdělání. Prostor dostanou školská zařízení s možností nabídnout svoje služby a studijní
programy. V rámci pořadu „Kiss Aktiv víkend" se také nabízí spolupráce například s Kulturním
domem v Bruntále, Klubem OKO z Havlíčkova Brodu, Kulturním centrem Svoboda v Chebu,
Divadlem Louny, Divadlem Most, Kulturními zařízeními města Pelhřimova, Domem dětí a
mládeže Rumburk, KD Pod jasanem v Trutnově a dalšími.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za naplnění kritéria hudebního formátu. Žánrová skladba
programu KISS byla charakterizována jako největší hity 90. let a milénia, doplněné o vybrané
aktuální hity, které prošly sítem hitparád a mají potenciál začlenit se do „zlatého fondu", tj. nejsou
jen hity jednoho týdne či sezóny. Obvykle se tento formát označuje jako Hot AC. Porovnáním
hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytých územích Rada z hlediska
hudebního formátu zjistila, že zmíněný hudební formát není přínosem pro daná území. Uvedený
hudební formát je na daných územích dostatečně zastoupen v nabídce stávajících provozovatelů
rozhlasového vysílání v různém rozsahu a mutacích ve více než třech zachytitelných programech
v každé z lokalit, v dílčím kritériu počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen bod.

Výsledným součtem procent se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil do kategorie
nehodnocené žádným bodem.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 18 - 45 let (rovným dílem muže
i ženy) s přesahy na obě strany. Věková skupina posluchačů je na daných územích dostatečně
saturována. Proto Rada žadateli v dílčím kritériu rozpětí s ohledem na programovou nabídku
nepřidělila žádný bod.
K dílčímu kritériu programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl, že pro cílovou
skupinu aktivních posluchačů 18 - 45 let je akcentován 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 se
věnují také podnikatelům (rozhovory s úspěšnými manažery, podnikateli a reprezentanty
zajímavých profesí), informují o světě techniky, moderních technologiích, nových médiích,
internetu s cílem podpořit také mediální gramotnost. To Rada komplexně shledala jako prvky
vhodné pro danou cílovou skupinu. V dílčím kritériu vztahujícímu se k programovým prvkům ve
vazbě na programovou skladbu byl žadatel hodnocen jedním bodem.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením počtu šesti bodů ze šesti možných.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl konkrétní
autorské pořady se stručným obsahem (Discopříběh, Sportovní speciál, Regionální telemost,
Ranní káva, Hudební speciál). Žadateli byly přiděleny dva body.
K naplňování kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl, že
rádio KISS poskytuje pravidelně ve svém vysílání prostor k prezentaci začínajících umělců,
především formou hodinových rozhovorů, mediální podporou jejich akcí, v případě hudebních
interpretů pak zařazováním jejich počinů přímo do playlistu. Ve speciálním týdeníku Kissparáda
dostávají prostor začínající umělci z regionů. Žadatel svá tvrzení doložil. Rada toto ocenila
udělením plného počtu dvou bodů.
Dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
pravidelně informuje o kulturních a společenských akcích v několika rovinách. Předně ve svém
pravidelném zpravodajském servisu, dále ve speciálních víkendových rubrikách „Víkend v akci"
a rovněž prostřednictvím živých moderátorských vstupů či regionálního telemostu. Na většinu
těchto konaných akcí vysílá také mobilní hlídky (Kisspatrolky), které vstupují do vysílání živě
přímo z místa konání té které akce. Obvykle zvou do studia na rozhovory a pozvánky na akce
jejich organizátory, promotéry, ale i účinkující aktéry. Pozvánky na akce, jichž je KISS mediálním
partnerem, doplňují zároveň spotovou reklamní kampaní. Rádio KISS se pravidelně aktivně podílí
na různých charitativních akcích. Rada toto dílčí kritérium ocenila udělením dvou bodu ze dvou
možných.

V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Žadatel se bude ve vysílání soustředit na náboženskou, romskou a řeckou menšinu. V dílčím
kritériu identifikace menšiny tak byl žadatel ohodnocen dvěma body. Jako způsob podpory
žadatel uvedl, že v programových prvcích bude žadatel reagovat na jednotlivé etnické menšiny
(informování o jejich akcích, zpravodajství bude reagovat na aktuální témata ze života menšinové
populace). Do správního spisu žadatel pro toto dílčí kritérium doložil spolupráce.

Za situace, kdy jediný žadatel naplnil s celkovým počtem 25 bodů z 33 možných kritéria týkající
se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž dosáhl 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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

Označení (název) programu:

KISS

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice s vyváženým poměrem informací

II. Další programové podmínky
-

primární cílová skupina 18-45 let

-

hudební formát: největší hity 90. let a milénia, doplněné o vybrané aktuální hity
(Hot AC)

-

podíl mluveného slova 6-10%

-

podíl zpravodajských a servisních informací: v pracovní dny od 6.00 do 9.00 hod.
každou půlhodinu, dále až do 18.00 hod. každou hodinu. Každá zpravodajská
relace je doplněna podrobnou informací o počasí a přehledem o dopravní situaci
s akcentem na region. O víkendu je zpravodajský přehled doplněn o Víkendové
tipy, pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané a konané
v regionu

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Bruntál, Havlíčkův Brod, Cheb, Louny, Most, Náchod, Pelhřimov,
Rumburk, Trutnov a okolí – informace o aktuálním dění, regionálních akcích,
spolupráce s místními subjekty, podpora regionálních kulturních akcí a začínajících
umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Bruntál 89,9 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

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 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / ČRo
Olomouc

hudba 70. a 80. let se
zaměřením na českou
tvorbu,

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

Místní info

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

zpravodajství, informační servis,
kvalitní zpravodajství z
publicistika, nabídka práce, hudba a regionu
zábava

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

ČRo Ostrava

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

převážně mluvené slovo,
folklór, opery a operety

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a.
s. / Hitrádio Orion

hudebně-zábavná
neuvedeno
stanice s regionálními
informacemi

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

od 70. let až po současné
hudební trendy; poměr
české a slovenské hudební
tvorby neklesne pod 10 %

JUKE BOX, spol. s r.
o. / Radio Čas Rock

Hudební rozhlasová
stanice se stručným
zpravodajstvím

30 - 50 let

převažujícím hudebním
žánrem je zvýšený podíl
rockové hudby a návazných
stylů od 60. let

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!

mluvené slovo cca 9-12 %,
zpravodajské relace – pracovní dny
6.00-9.00 dvakrát v hodině a 9.0017.00 jednou v hodině, víkend od
7.00 do 18.00 hod.
hudební temata a informace

informace ze subregionů

aktuální dění v regionu,
ČR a ve světě, finance,
zdraví, politika, životní
styl atd. Důraz je kladen
na odlišnosti
jednotlivých ročních
období v průběhu roku a
především časové
odlišnosti v průběhu
jednotlivých týdnů a
dnů.

Kwadrans polských
aktualit

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

p. 18-55 let

EVROPA 2, spol. s r. hudební rádio
o. / Rádio Evropa 2 –
Morava

p. 12-30 let

HAMCO, s. r. o /
RADIO HANÁ

p. 20-45 let

HAMCO, s. r.
o./vysílací okruh
Radio Haná SkyRock

hudební stanice se
zprávami

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

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
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
povoleno
odpojování
– vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
50 % novinky + hity od 1995 hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a kulturně-informační
po současnost, CHR+hotAC – živé telefonování), Factory Bootleg rubriky o dění v regionu,
zaměřeno na cílovou
Monopol (taneční hudba), Hitparáda zpravodajství, počasí,
skupinu, angloamerická
Evropy 2
sport, rubriky Novinky na
produkce, 10 % domácí
DVD a Filmové premiéry,
tvorby
lokální okna pro místní
(regionální) rozhlasové
stanice

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

60. léta – současnost,
posíleného hudebního
formátu o složky pop,
poprock, softrock, rock,
popdance, dance, country,
folk

rozšířené zpravodajství z měst a okolí posíleno o lokální inzerci

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

LONDA, spol. s r. o. / celoplošné
RÁDIO IMPULS
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 hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
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 neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

RADIO IBUR s. r. o. / hudební a
RADIO RUBI
zpravodajskorozhlasová stanice

20-40 let

různé formáty české,
evropské a světové
populární hudby

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

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
mimo pracovních dnů, mimo
uvedený čas od 5 do 15 %

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

----------------------

duchovní pořady

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
MEDIA BOHEMIA a. regionální hudebně- 12-45 let
s. / HELAX
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
ČRO Plus (AM; 1071 6.00-18.00
celoplošná (so+ne)
stanice
kHz Ostrava)

Hudební formát

Programové prvky

hudba převážně posledních mluvené slovo 10-40 %,
20 let, 10-40 % české a
zpravodajství minimálně 3× denně,
slovenské produkce
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

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

převaha zpravodajství a
publicistiky

Místní info

původní regionální
---------------------publicistika minimálně
3× týdně
dopravní servis, kulturní
tipy, zpravodajství
z regionu

brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost
v žánrech
zpravodajských,
analytická
publicistika,
rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Menšiny

Zachytitelnost rozhlasových programů - Havlíčkův Brod 101,3 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

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…

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad 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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Region – Vysočina

regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních
zpravodajství, informační servis,
žánrů, prostor pro regionální počasí a sport, publicistika, nabídka
autory a interprety
práce, hudba a zábava, literární
pořady, soutěže, události regionu

zaměření na region,
dopravní informace a
regionální počasí

RADIO UNITED
hudební rádio
25-50 let s přesahy
BROADCASTING s. r. rodinného typu,
zejména dolů
o. / Country VÝCHOD kontaktní pořady,
komerce,
zpravodajství se
zaměřením na region

hity od 70. let do
současnosti

zpravodajství včetně sportu,
aktuální informace z
informační servis, dopravní
regionu
zpravodajství, publicistika, moderace
zábavy; podíl mluveného slova 7-10
% mimo reklamu v prime time, podíl
regionálních informací 25 % z
mluveného slova

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

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

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

hudební rádio

p. 12-30 let

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.
s. / Fajn radio

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

soft rock, pop, módní
trendy, mluvené slovo 10 15 %

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

FRANTIŠEK VOSTÁL
s. r. o. / Hitrádio
Vysočina 94.3 FM

hudební regionální
stanice

p. 20-35 let s. 14-50 let

zpravodajství – počasí, doprava,
služby, informace, kultura, sport,
zájmové oblasti, publicistika,
mluvené slovo 10 %

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

dynamický program plný trendových aktuální informace o
pořadů, např. ráno s Borkem a
společenském a
Alenou, dopravní zpravodajství,
kulturním dění
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s
Kissem na cestách

RADIO UNITED
hudební regionální
BROADCASTING s. r. stanice středního
o. / KISS
proudu

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)

regionální zpravodajství z
oblastí Jihlava, Havlíčkův
Brod, Pelhřimov, Žďár
nad Sázavou, Třebíč
hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle věku

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. s rockovou orientací
o. / Radio Beat

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 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

MEDIA BOHEMIA,
a.s. / Rádio BLANÍK

30 - 49

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou
hudební scénu. Zastoupeny
mohou být žánry popu,
folku i country. Poměr české
a slovenské hudby oproti
hudbě zahraniční je
stanoven na minimálně 30%
české a slovenské z celkové
hudební produkce

Podíl mluveného slova 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase a ve
víkendovém vysílání se pak jedná o
rozpětí 6-10%. Podíl zpravodajských
relac 30-40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a 2030% z celkového objemu mluveného
slova během víkendů a svátků.

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

regionální hudební
stanice s těžištěm v
80. - 90.
letech s krátkým
zpravodajstvím a
servisem informací

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

----------------------

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

----------------------

RadioZET s. r. o. /
ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
Český rozhlas / ČRo regionální stanice
Pardubice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
5.00 do 20.00 hodin,
poté ČRo 5
Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)
JOE Media s. r. o. /
HEY Radio

hudebně-zábavné
20-40 let
rádio s důrazem na
region, s
dramatickými prvky
ve vysílání, doplněné
stručným
informačním
servisem

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

Hudební formát

Programové prvky

široký výběr hudebních
zpravodajství, informační servis,
žánrů, prostor pro regionální počasí a sport, publicistika, diskuze,
autory a interprety
hosté, hudba a zábava, soutěže,
události regionu

country, oldies, rock & folk,
se zaměřením na hudební
produkci od 50. let do
současnosti s významným
podílem domácí produkce

pořady věnované
menšinám

Místní info

Menšiny

zaměření na region a
regionální informace

O Roma vakeren –
romské vysílání

zprávy zaměřeny na dění v regionu, zprávy zaměřeny na dění
doplněné zprávami z domova a ze
v regionu a na kontakt s
zahraničí a dopravním servisem,
posluchači
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)

Route Radio s. r. o. / specializované
Rádio Dálnice
dopravní rádio se
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

18 plus

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
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
pro cizince (menšiny)

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
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 neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

duchovní pořady

podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

RADIO UNITED
nezávislá regionální p. okolo 50 let
BROADCASTING s. r. stanice se zaměřením
o. / SIGNÁL RÁDIO
na publicistiku s
většinovým podílem
české hudební tvorby

hudba od 60. let po
současnost, 60-75 % domácí
tvorby – dechovka, folk,
rock, jazz, alternativní
hudební směry, vážná
hudba, oldies

zpravodajství, kulturní servis,
dopravní servis, počasí, sport,
kinematograf, sportžurnál, debatní
pořady, soutěže, přehled tisku,
kurzovní lístek, burza práce, právní
poradna, písničky na přání

informace z regionů,
---------------------společenské a sportovní
dění v regionu

Zachytitelnost rozhlasových programů - Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
Hudební formát
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
ZpravodajskoPřevaha zpravodajství a
publicistická
publicistiky
celoplošná stanice

Programové prvky

Místní info

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

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

ČRO Karlovy Vary

regionální stanice

Hudební program tvoří
převážně česká hudba v
žánrech pop, pop-country,
country a folk, navíc citlivě
obohacená o určitá krajová
specifika. Regionální stanice
jsou zároveň jediným
programovým okruhem
Českého rozhlasu, který svým
posluchačům nabízí folklórní a
lidovou hudbu a dechovku.

Regionální program akcentuje
regionální informace (včetně
servisních, jako jsou počasí nebo
doprava), spotřebitelská témata
(poradny orientované na běžné
každodenní problémy a nabídka
pomoci při jejich řešení), zábavné
žánry a písničky na přání. Velký důraz
klade na interaktivitu, přímý kontakt
s posluchači.

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

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

p. 12-30 let

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

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

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

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

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

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× 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

mluvené slovo 8-12 %, zpravodajské aktuální informace z
relace – pracovní dny 6.00-9.00
oblasti pokrytí
dvakrát v hodině a 9.00-17.00 jednou
v hodině, víkend od 7.00 do 18.00
hod

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudební a zábavná
20-35 let s mírným
Hitrádio Dragon
rozhlasová stanice
přesahem na obě strany
pro mladou střední
generaci s aktuálními
informacemi z oblasti
pokryté signálem

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

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

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

30 - 49 let

RTV Cheb, k. s. / RÁDIO hudební rádio s
EGRENSIS
regionálním
zpravodajstvím
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

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
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

----------------------

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

propagace regionální a vůbec zpravodajství, počasí, sport,
české tvorby, podíl české
podnikatelská inzerce, kultura v
hudby 30 %
regionu, kvízy, písničky na přání,
filmové minuty
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

kultura v regionu

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

Gama media s. r. o. /
Rock Radio

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

cílová skupina 25-50 let Výběr skladeb zahrnující
období od 60. let až po
současnost. Cílem hudebního
formátu je nabídnout
posluchačům maximální
hudební pestrost a
rozmanitost. Podíl české a
slovenské hudby se bude
pohybovat v rozmezí 10 - 15 %

podíl mluveného slova 7 - 10%; podíl
zpravodajských a servisních
informací: zpravodajské relace jsou
vysílány ve všední dny každou hodinu
od 6. do 17. hodiny včetně. Hlavní
zpravodajství je zařazováno vždy v
celou hodinu a v době od 6:00 do
9:00 je pak hlavní zpravodajská
relace vždy doplněna zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské
relace mohou být zařazovány v době
mezi 8. a 17. hodinou.; podíl
autorsky vyrobených pořadů 80-100
%

regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

--------------

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
MEDIA BOHEMIA a. s. /
Hitrádio FM Plus

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
hudebně-informační p. 20-35 let s
rádio
přirozeným přesahem

Hudební formát

podíl hudby 80 %, hudební AC zpravodajství: 5.00 do 18.00 hodin
formát
před každou celou zprávy a v každou
půl regionální informace, v sobotu
8.00-12.00 vždy před celou hodinou
v neděli ve 14.00-18.00 vždy před
celou hodinou

informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Zachytitelnost rozhlasových programů - Louny 107,0 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / Čro
SEVER

regionální stanice pro
Severní Čechy

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

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

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-zábavná
Fajn North Music
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
selfu 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

15-45 let

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

soft rock, pop, módní trendy, česká a zahraniční produkce (10:90),
mluvené slovo 10 - 15 %
zpravodajství, informace a servis
(Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních informací
při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

-------------------

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

----------------------

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

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

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

Rádio Dobrý den, spol. přátelské rádio pro posluchači všech
s r. o. / Hitrádio FM
nejširší spektrum
kategorií
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního vysílání 10% podíl mluveného slova a 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

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

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
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

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

30 - 49 let

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

informace
z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

----------------------

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

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

RADIO RELAX s. r. o. /
Radio relax

nestátní apolitická
20-45 let
rozhlasová stanice
s lokálním
zaměřením na území
okresů Kladno,
hudební rozhlasová cílová skupina 25-50 let
stanice s rockovým
zaměřením, s
místními a
regionálními
informacemi

Gama media s. r. o. /
Rock Radio

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

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

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

poměr české a slovenské
hudby 15 %
hudba středního proudu 80.90. let – dle žádosti, není v LP

podíl regionálního
zpravodajství 20 % ze
zpravodajství

podíl mluveného slova (bez
reklamních prvků) 12 %;
zpravodajské relace, sportovní servis,
dopravní informace, informace od
policie a hasičů, kulturní servis,
Výběr skladeb zahrnující
podíl mluveného slova 7 - 10%; podíl
období od 60. let až po
zpravodajských a servisních
současnost. Cílem hudebního informací: zpravodajské relace jsou
formátu je nabídnout
vysílány ve všední dny každou hodinu
posluchačům maximální
od 6. do 17. hodiny včetně. Hlavní
hudební pestrost a
zpravodajství je zařazováno vždy v
rozmanitost. Podíl české a
celou hodinu a v době od 6:00 do
slovenské hudby se bude
9:00 je pak hlavní zpravodajská
pohybovat v rozmezí 10 - 15 % relace vždy doplněna zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské
relace mohou být zařazovány v době
mezi 8. a 17. hodinou.; podíl
autorsky vyrobených pořadů 80-100
%

regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

--------------

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
LIN, a. s. / Český Impuls
(AM)

RadioPraha s. r. o. /
Rádio Dechovka (AM)

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
hudebně-informační 45-70 let
rádio

hudební rádio se
50 let plus
zaměřením na
dechovou hudbu,
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,
písní staré Prahy a
populární písně 60.
let
RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
(AM)
doplněno
zpravodajstvím

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

hudební formát czech oldies,
převažujícím hudebním
žánrem česká hudba 60., 70. a
80. let a první poloviny 90. let

podíl mluveného slova 3-7 %; 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 RÁDIO IMPULS

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
celoplošné rádio
celkového 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

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

Menšiny

skupina seniorů a
duševně nemocných

ČRO Karlovy Vary

regionální stanice

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

p. 12-30 let

Hudební program tvoří
převážně česká hudba v
žánrech pop, pop-country,
country a folk, navíc citlivě
obohacená o určitá krajová
specifika. Regionální stanice
jsou zároveň jediným
programovým okruhem
Českého rozhlasu, který svým
posluchačům nabízí folklórní a
lidovou hudbu a dechovku.

Regionální program akcentuje
regionální informace (včetně
servisních, jako jsou počasí nebo
doprava), spotřebitelská témata
(poradny orientované na běžné
každodenní problémy a nabídka
pomoci při jejich řešení), zábavné
žánry a písničky na přání. Velký důraz
klade na interaktivitu, přímý kontakt
s posluchači.

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

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

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-informační p. 20-35 let s
Hitrádio FM Plus
rádio
přirozeným přesahem

podíl hudby 80 %, hudební AC zpravodajství: 5.00 do 18.00 hodin
formát
před každou celou zprávy a v každou
půl regionální informace, v sobotu
8.00-12.00 vždy před celou hodinou
v neděli ve 14.00-18.00 vždy před
celou hodinou

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

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 % z podílu hudby

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

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
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

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

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

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
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 %

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 %

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

Zachytitelnost rozhlasových programů - Most 2 105,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / Čro
SEVER

regionální stanice pro
Severní Čechy

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

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

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

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

p. 12-30 let

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

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

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

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

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-zábavná
Fajn North Music
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
selfu 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

-------------------

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

soft rock, pop, módní trendy, česká a zahraniční produkce (10:90),
mluvené slovo 10 - 15 %
zpravodajství, informace a servis
(Burza práce, spotřebitelská
aktualita), zábava, malá publicistika
(soutěže, hitparáda, besedy),
navýšení podílu Kulturních informací
při zachování stávajícího podílu
mluveného slova

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

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

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

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

----------------------

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

Rádio Dobrý den, spol. přátelské rádio pro posluchači všech
s r. o. / Hitrádio FM
nejširší spektrum
kategorií
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního vysílání 10% podíl mluveného slova a 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

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

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 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

informace
z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

----------------------

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

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

MEDIA BOHEMIA, a.s. / nezávislá hudební
30 - 49
Rádio BLANÍK
zpravodajsko informativní
stanice s výrazným
zaměřením na oblast
pokrytou signálem

zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu. folku i country.
Poměr české a slovenské
hudby oproti hudbě
zahraniční je stanoven na
minimálně 20% z celkové
hudební produkce.

Podíl mluveného slova 10-15%, v
dopoledním a odpoledním čase a ve
víkendovém vysílání se pak jedná o
rozpětí 6-10%. Podíl zpravodajských
relac 30-40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a 2030% z celkového objemu mluveného
slova během víkendů a svátků.

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

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

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

30 - 49 let

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

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

Gama media s. r. o. /
Rock Radio

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

cílová skupina 25-50 let Výběr skladeb zahrnující
období od 60. let až po
současnost. Cílem hudebního
formátu je nabídnout
posluchačům maximální
hudební pestrost a
rozmanitost. Podíl české a
slovenské hudby se bude
pohybovat v rozmezí 10 - 15 %

podíl mluveného slova 7 - 10%; podíl
zpravodajských a servisních
informací: zpravodajské relace jsou
vysílány ve všední dny každou hodinu
od 6. do 17. hodiny včetně. Hlavní
zpravodajství je zařazováno vždy v
celou hodinu a v době od 6:00 do
9:00 je pak hlavní zpravodajská
relace vždy doplněna zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské
relace mohou být zařazovány v době
mezi 8. a 17. hodinou.; podíl
autorsky vyrobených pořadů 80-100
%

regionální
zpravodajství,
podpora regionální
kultury, sportu a
hudby

--------------

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

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 % z podílu hudby

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

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Radio Contact Liberec
spol. s r. o. / Radio
Contact Liberec

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
nezávislá hudební,
20-50 let
informační, komerční
rozhlasová stanice

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
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 %

nevysílá reklamy

denně zprávy
z pokrytých regionů

duchovní pořady

populární a výplňová hudba
42,9 %

podíl mluveného slova neklesne pod
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Zachytitelnost rozhlasových programů - Náchod 2 107,1 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad 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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

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 žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, diskuze,
a interprety
hudba a zábava, soutěže, události
regionu

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

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

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

MEDIA BOHEMIA a. s. / nezávislá rozhlasová p. 20-45 let
Hitrádio Magic
stanice rodinného
typu se zaměřením
na oblast pokrytou
signálem

záběr skladeb se pohybuje v zpravodajské relace: pracovní dny
Zpravodajství s
rozmezí 70. let až po současné 6.00 až 8.00 dvakrát v hodině a 8.00 výrazným zaměřením
hudební trendy
až 17.00 jednou v hodině
na regionální dění,
regionálně
orientovaný
informační servis

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

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
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

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

30 - 49 let

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

----------------------

Radio Černá Hora II s. r. hudební stanice s
o. / RADIO ČERNÁ
lokálním
HORA
zpravodajstvím

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

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

p. 20-29 let s. 12-45 let hudba středního proudu a hity lokální zprávy a vstupy z akcí,
80. a 90. let, formát hot AC
dopravní a kulturní servis, sněhový
blížící se až CHR
servis, oznamy a hudební upoutávky,
písničky na přání, hudební pořady,
zábava
p. 30-45 let, s. 25-50
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

lokální programové
prvky

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

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / ČRo
Pardubice

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
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. / hudební rádio se
p. 12-35 let
Fajn radio
zaměřením na region
a současnou hudbu

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

široký výběr hudebních žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, diskuze,
a interprety
hosté, hudba a zábava, soutěže,
události regionu

zaměření na region a O Roma vakeren –
regionální informace romské vysílání

soft rock, pop, módní trendy, česká a zahraniční produkce (10:90),
mluvené slovo 10 - 15 %
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)

----------------------

Rádio DUHA, spol. s r.
o. / EVROPA 2 –
Východ

hudební stanice

p. 20-35 let

hudba středního proudu,
současnost i 80. a 90. léta

zpravodajství, informační a kulturní
rubriky, převážně podle centrálního
programu EVROPA 2 mimo lokální
okna

zpravodajství z
regionu, kulturní
akce v regionu a
regionální reklama v
lokálních oknech

Zachytitelnost rozhlasových programů - Pelhřimov 101,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad 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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Český rozhlas / ČRo
Region – Vysočina

regionální stanice
Českého rozhlasu

široký výběr hudebních žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, nabídka
a interprety
práce, hudba a zábava, literární
pořady, soutěže, události regionu

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

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

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

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

p. 12-30 let

zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

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

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

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

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

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudební stanice s
Hitrádio Faktor
regionálním
zpravodajstvím

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 %

zpravodajství 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

FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. hudební regionální
o. / Hitrádio Vysočina stanice
94.3 FM

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, Žďár nad
Sázavou, Třebíč

RADIO UNITED
hudební regionální
BROADCASTING s. r. o. stanice středního
/ KISS
proudu

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

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

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

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 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

----------------------

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

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

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
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
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

RadioZET s. r. o. / ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

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

pořady věnované
menšinám

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / ČRo
České Budějovice

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
regionální stanice
střední a starší
Českého rozhlasu,
generace posluchačů
vysílání denně od
5.00 do 21.00 hodin,
poté ČRo 2 Dvojka

Český rozhlas / Čro
regionální stanice pro
Region – Střední Čechy území Středočeského
kraje

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

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

zpravodajství, informační servis,
zaměření na region
publicistika, nabídka práce, hudba a
zábava, literární pořady

pop, country, folk, dechovka

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

zaměření na
regionální
zpravodajství

Menšiny

pořady věnované
národnostním a
sociálním menšinám

Zachytitelnost rozhlasových programů - Rumburk 92,4 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů

Český rozhlas / Čro
SEVER

regionální stanice pro
Severní Čechy

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

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

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

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

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

JOE Media s. r. o. / HEY hudebně-zábavné
20-40 let
Radio
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 dění v regionu, zprávy zaměřeny na
doplněné zprávami z domova a ze
dění v regionu a na
zahraničí a dopravním servisem,
kontakt s posluchači
mluvené slovo zaměřeno zejména na
dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže,
záhady a mystiku

Rádio Dobrý den, spol. přátelské rádio pro posluchači všech
s r. o. / Hitrádio FM
nejširší spektrum
kategorií
posluchačů s velkým
důrazem na místní
(regionální)
informace

70% podíl hudebního vysílání 10% podíl mluveného slova a 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

informace
z kulturního,
společenského,
sportovního a
praktického života
regionu

podpora kulturních
aktivit v regionu,
smysluplná péče o
menšiny v regionu
(zejména vietnamská a
romská menšina)

rozvoj kultury
národnostních,
etnických a jiných
menšin, zejména
vysílací blok 18.0022.00 hodin

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

30 - 49 let

Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

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

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

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

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 % z podílu hudby

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
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
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 regionů ---------------------v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

široké spektrum

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
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

denně zprávy
z pokrytých regionů

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

klasická a duchovní hudba
14,9 %

nevysílá reklamy

duchovní pořady

populární a výplňová hudba
42,9 %

podíl mluveného slova neklesne pod
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / Čro
Liberec

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
regionální stanice

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

p. 12-30 let

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-zábavná
Fajn North Music
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

15-45 let

Menšiny

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

českoá hudba od popu přes
country až po současnou
muziku
50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou skupinu,
angloamerická produkce, 10 %
domácí tvorby

zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání
hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
živé telefonování), Factory Bootleg
Monopol (taneční hudba), Hitparáda
Evropy 2

zaměřeno na
informace z regionu
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

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

10% podíl mluveného slova včetně
selfu 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

-------------------

RadioZET s. r. o. / ZET

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
v ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě

pořady věnované
menšinám

Zachytitelnost rozhlasových programů - Trutnov 2 89,4 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
Zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

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,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

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
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

klasická i jazzová hudba, ale i
přenosy z rockových klubů,
alternativní hudba

programové schéma je ve všední dny
stejné – ranní zpravodajská Mozaikainfo z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad 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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

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 žánrů, zpravodajství, informační servis,
prostor pro regionální autory počasí a sport, publicistika, diskuze,
a interprety
hudba a zábava, soutěže, události
regionu

RADIO UNITED
hudební stanice ve
50-70 let
BROADCASTING s. r. o. formátu country, folk
/ COUNTRY RADIO
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60. let
s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve
všední den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

zaměření na region,
dopravní informace
a regionální počasí

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

p. 12-30 let

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

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

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

Rádio DUHA, spol. s r.
o. / EVROPA 2 –
Východ

hudební stanice

p. 20-35 let

hudba středního proudu,
současnost i 80. a 90. léta

zpravodajství, informační a kulturní
rubriky, převážně podle centrálního
programu EVROPA 2 mimo lokální
okna

zpravodajství z
regionu, kulturní
akce v regionu a
regionální reklama v
lokálních oknech

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

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

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

MEDIA BOHEMIA a. s. / nezávislá rozhlasová p. 20-45 let
Hitrádio Magic
stanice rodinného
typu se zaměřením
na oblast pokrytou
signálem

záběr skladeb se pohybuje v zpravodajské relace: pracovní dny
Zpravodajství s
rozmezí 70. let až po současné 6.00 až 8.00 dvakrát v hodině a 8.00 výrazným zaměřením
hudební trendy
až 17.00 jednou v hodině
na regionální dění,
regionálně
orientovaný
informační servis

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

RADIO UNITED
hudební stanice
p. 35-55 let
BROADCASTING s. r. o. s rockovou orientací
/ Radio Beat

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
Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti s důrazem na
českou a slovenskou hudební
scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu, folku i country.

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle
aktuální situace), očekávané
události, sport, hudební publicistika,
zábava

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

30 - 49 let

Radio Černá Hora II s. r. hudební stanice s
o. / RADIO ČERNÁ
lokálním
HORA
zpravodajstvím

p. 20-29 let s. 12-45 let hudba středního proudu a hity lokální zprávy a vstupy z akcí,
80. a 90. let, formát hot AC
dopravní a kulturní servis, sněhový
blížící se až CHR
servis, oznamy a hudební upoutávky,
písničky na přání, hudební pořady,
zábava
p. 30-45 let, s. 25-50
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – 65 denního podílu vysílání 20-25 %.
%, rock, folk, pop
Zpravodajství 6.00-20.00 – 2× v
hodině + servisní informace, aktuální
téma dne, kontaktní pořady – reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
pořady, publicistika, reportáže o
aktuálních jevech ve společnosti

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

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

----------------------

Podíl mluveného slova je v ranním
vysílání v rozmezí 10-15%, v
dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém
vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl zpravodajských relací tvoří 3040% z celkového objemu mluveného
slova ve všední den a 20-30% z
celkového objemu mluveného slova
během víkendů a svátků.

lokální programové
prvky

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

MEDIA BOHEMIA a. s. / hudebně-informační 20-40 let
Rock Radio
rozhlasová stanice

zlaté hity od 60. let, anglomluvené slovo 7-10 %, zpravodajství
americká i česká
2-4 %, všední dny 6.00-17.00 vždy
produkce, podíl české a
v celou, víkendy 8.00-17.00
slovenské hudby v rozmezí 1015 %, hudebním žánrem je
mainstreamová rocková

informace z regionu,
aktuální dění
v regionu – kulturní a
sportovní akce z
regionu

Hudební formát

Místní info

Programy přijímatelné dobře
provozovatel / název
programu
Český rozhlas / Čro
SEVER

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
regionální stanice pro
Severní Čechy

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

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

RADIO PROGLAS s. r. o. rodinné rádio
/ RADIO PROGLAS

široké spektrum

Programové prvky

Menšiny

široký výběr hudebních žánrů zpravodajství, publicistika,
kalendárium, dopravní servis,
písničky na přání
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 informace, počasí, kulturní servis,
míře dance, disco, country,
hádanky, soutěže, písničky na přání,
folk, podíl světové produkce podíl hudby cca 60 %, podíl
60-70 % z podílu hudby
mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

zaměřeno na
vysílání pro menšiny
informace z regionu (Sousedé)

podíl vážné hudby neklesne
vysílání s důrazem na křesťanské
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

denně zprávy
z pokrytých regionů

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 pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

zpravodajství z
regionu

duchovní pořady

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BRUNTAL MESTO 89,9 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 510 obyvatel)

Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HAVLICKUV BROD 101,3 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (46 494 obyvatel)

Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače CHEB SPITALSKY VRCH 93,6 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (41 456 obyvatel)

Příloha č. 4 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače LOUNY 107,0 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 841 obyvatel)

Příloha č. 5 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače MOST 2 105,1MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,7 % (74 351 obyvatel)

Příloha č. 6 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače NACHOD 2 107,1 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (53 539 obyvatel)

Příloha č. 7 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PELHRIMOV 101,2 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (23 669 obyvatel)

Příloha č. 8 k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613 ze dne 5. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače RUMBURK 92,4 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (36 986 obyvatel)

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-60 219/2017-613/II.vyř. ze dne 31. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TRUTNOV 2 89,4 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (48 160 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Zlín 7 101,2 MHz / 100 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
HAMCO, s.r.o. / Radio Haná okruh SkyRock

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
17. 7. 2018

Jedn. identifikátor 284177-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/15148/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

17. 7. 2018, Praha

HAMCO, s.r.o.
Blažejské náměstí 97/7,
779 00 Olomouc

2018/163/zab
12-2018/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 Sb., správního řádu,
vydala dne 17. července 2018 toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ
779 00 Olomouc, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100 W
pro program Radio Haná okruh SkyRock 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 dvou stranách
Příloha č. 1 o dvou stranách (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Zlín 7 101,2 MHz / 100 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Zlín 7 101,2 MHz / 100 W) tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Zlín 7 101,2 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 38 04 / 49 12 59

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební stanice se zprávami

Odůvodnění:
Dne 20. dubna 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/7120/2017-vra) společnosti HAMCO,
s.r.o., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v
přidělení kmitočtu Zlín 101,2 MHz / 100 W, pro program Radio Haná okruh SkyRock.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo
následně přerušeno z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č.
500/2004 Sb.
Dne 1. listopadu 2017 pod č.j. RRTV/15419/2017-vra obdržela Rada od Českého
telekomunikačního úřadu zkoordinovaný kmitočet:
ZLIN 7 101,2 MHz; souřadnice WGS 84: 17 38 04 / 49 12 59; ERPmax 0,1 kW
Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového
vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb.“).
Výpočet byl proveden dne 31. 10. 2017 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011.
Pro Zlín 7 101,2 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel 33 296.
Rada na 19. zasedání v roce 2017 (bod 6) vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100 W jako
změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit
souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou
licenci. Z toho důvodu Rada žádost zamítla.
Na základě žádosti Rady zaslané Městskému soudu v Praze ze dne 25. 1. 2018, bylo Radě
doručeno sdělení, že proti rozhodnutí Rady č. j. RRTV/15587/2017-zab, sp. zn.
RRTV/2017/427/zab, kterým bylo zamítnuto přidělení kmitočtu Zlín 7 101,2 MHz / 100 W žaloba
podána nebyla.
Na základě výše uvedených skutečností Rada na svém 4. zasedání v roce 2018 (bod 41)
rozhodla o vyhlášení licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7 101,2 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 17 38 04 / 49 12 59 se lhůtou pro doručení žádostí do 28. března 2018.
Do předmětného licenčního řízení se dne 28. března 2018 přihlásil žádostí č.j. RRTV/8532/2018vra tento žadatel:
HAMCO, s.r.o. / Radio Haná okruh SkyRock
Žádost byla následně doplněna dne 30. března 2018 podáním č.j. RRTV/8923/2018-vra.

Vzhledem k nedostatkům žádosti byl žadatel, tj. účastník řízení, vyzván k jejich odstranění ve
lhůtě 20 dnů od doručení výzvy; předmětná výzva (č.j. RRTV/9214/2018-zab) byla žadateli
doručena dne 12. dubna 2018. Účastník řízení na výzvu reagoval doplněním č.j.
RRTV/10510/2018-vra ze dne 1. května 2018 a doplněním č.j. RRTV/10886/2018-vra ze dne 2.
května 2018.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníka výše
uvedeného licenčního řízení, které proběhlo dne 5. června 2018. Rada na veřejném slyšení
projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
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.
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 21. 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 21. 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 (0-1b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);

-

způsob financování vysílání (0-1b).

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. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

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

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);

-

zkušenost vedoucích
provozovatele

pracovníků

(zaměstnanci

(0-1b);
-

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

na

úrovni

ředitelů)

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. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1b), 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) (0-1b.)

b) další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

4) 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

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

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

-

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

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 (0-1b);

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);

-

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

lokalizace programu
-

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

-

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 (0-1b).

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 (0-1b);

-

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

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

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

-

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

-

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

b) další dílčí kritéria
-

podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 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) 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. března 2017, 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 Radio Haná okruh SkyRock prostřednictvím vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Zlín 7 101,2 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, tj.
společnosti HAMCO, s.r.o.
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.
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, společnost HAMCO, s.r.o., požádal o udělení licence k provozování vysílání
„Hudební stanice se zprávami “ s názvem programu Radio Haná okruh SkyRock.
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 a je tedy na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném
termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven. Účastník řízení již řadu let provozuje
rozhlasovou stanici RADIO HANÁ a jeho jednatel Ing. David Foretník má osmnáctiletou
zkušenost v rozhlasovém vysílání. Dostatek zkušeností v oblasti rozhlasu mají též vedoucí
zaměstnanci žadatele, totiž programový manažer Marek Berger a obchodní ředitelka Hana
Tellingerová, kteří v oboru pracují již 22 let. Z hlediska organizačního řešení získávání místních
informací hodlá účastník řízení využít stávající spolupráci s Českou tiskovou kanceláří a dále
redaktory a zpravodaje Deníku, přičemž uvedenou spolupráci žadatel dostatečným způsobem
doložil. V oblasti zpravodajství bude pak žadatel dle projektu spolupracovat i nadále se všemi
veřejnými organizacemi v regionu s využitím zavedeného systému tiskových konferencí a
kontaktů s jejich mluvčími. U Rada toto shledala dostatečným k přidělení jednoho bodu za
naplnění kritéria organizačního řešení získávání místních informací. Uchazeči byl tudíž přidělen
bod v každém ze čtyř základních dílčích kritérií organizační připravenosti se závěrem, že
žadatel je z organizačního hlediska připraven na zajištění vysílání včetně jeho zahájení v
zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl také 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 uvedl, že hodlá
financovat vysílání výhradně z odvysílané reklamy a výroby reklamních spotů; vedle prodeje
reklamního prostoru lokálním klientům spolupracuje s reklamními agenturami zajišťujícími reklamní
zakázky od národních klientů a mediálními zastoupeními sdružujícími rozhlasové stanice do
mediálních sítí. Vzhledem k tomu, že způsob financování vysílání prezentovaný uchazečem se jeví
jako reálný a finanční spolehlivost účastníka řízení pak byla doložena bankovní referencí a
kopií výkazu zisků a ztrát, žadateli mohl být přidělen bod jak za základní dílčí kritérium způsobu
financování programu, tak za finanční spolehlivost žadatele. Finanční spolehlivost vlastníků
žadatele byla rovněž hodnocena 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.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., má společnost žadatele právní formu společnosti s ručením omezeným se dvěma
společníky – fyzickými osobami RNDr. Pavlem Foretníkem (s obchodním podílem ve výši 40 %) a
Ing. Davidem Foretníkem (s obchodním podílem ve výši 60 %). 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 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. 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. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno deset bodů, celkově tedy bylo Radou naplnění tohoto kritéria
shledáno jako dostačující. V rámci tohoto kritéria pak byla hodnocena jednotlivá dílčí kritéria.
Rada v prvé řadě hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že podíl mluveného slova
bude tvořit přibližně 10 - 20 % vysílacího času. Takto navržená hodnota nepřesahuje střední
hodnotu tohoto parametru na daném území a Rada tedy v rámci tohoto dílčího kritéria bod
nepřidělila. Jeden bod Rada udělila za naplnění dílčího kritéria podílu autorských pořadů, kdy
žadatel k tomuto dílčímu kritériu uvedl, že 100 % pořadů bude vlastní produkce, což Rada
shledala dostatečným pro udělení jednoho bodu. Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího
kritéria podílu zpravodajství a servisních informací. Žadatel uvedl, že zpravodajských relací v
programové skladbě bude denně nejméně 12 a servisních informací o počasí, dopravě apod.
bude rovněž nejméně 12, přičemž 2x denně bude s ohledem na velkou šíři pokrytí Rádia Haná
SKYROCK zařazen pro nový okruh Zlín lokální zpravodajský blok. Střední hodnotu tohoto
parametru nebylo možné na již pokrytém území určit a žadateli tak byl přidělen bod.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech
dílčích kritérií, které se k němu vztahují, na základě čehož přidělila tři body za naplnění dílčích
kritérií nově vyráběného programu a orientace na region. Žadatel je samostatným subjektem,
není členem žádné programové sítě a nepřebírá program od jiného provozovatele rozhlasového
vysílání, přičemž program je připravován výhradně ve vlastní režii. Podle projektu se žadatel bude
orientovat na region primárně v rámci zpravodajství a informačního servisu a též v rámci
autorských pořadů; v rámci projektu žadatel uvedl řadu informačních pořadů zaměřených na
region (např. Zlínsko aktuálně, Počasí na Zlínsku – víme, jak bude, Víme, jak se jezdí - Dopravní
servis, havarijní situace na Zlínsku, Hosté ze Zlínska, Zajímavosti na Zlínsku). Žadatel v rámci
projektu doložil předjednanou spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a s dalšími
organizacemi z regionu.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem („Rocková hudba širokého dobového spektra od
60. let až po současnost. Odlišným prvkem oproti stávajícím rockovým stanicím je základní idea
využití formátu melodický rock a melodické blues a s přirozenými rockovými přesahy a
zastoupením tzv. jižanského rocku.“) shledala, že na pokrytém území již vysílají formátově
příbuzné programy, a žánry obsažené v navrhovaném hudební formátu jsou již vysílanými
programy dostatečně pokryty. Za naplnění dílčího kritéria počtu programů s obdobným formátem
tedy Rada nepřidělila žádný bod. Zároveň Rada nepřidělila žádný bod za dílčí kritérium podílu
formátu na daném území, neboť jednotlivé žadatelem uvedené žánry jsou již na pokrytém území
zastoupeny ve vysílání dalších programů a nesplňují požadavky Manuálu.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 45 – 77 let. Rada vzala v potaz
údaj uvedený na veřejném slyšení a shledala, že na území, které má být vysíláním pokryto, není
zejména horní hranice této cílové skupiny zcela saturována. K dílčímu kritériu programových
prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl konkrétní programové prvky i pořady, jako
počasí, info-expres, dopravní servis a další, a také orientaci vymezeného hudebního formátu na
cílovou skupinu. Rada shledala tuto orientaci na danou cílovou skupinu jako dostatečnou pro
přidělení bodu. V obou dílčích kritériích vztahujících se k cílové skupině byl tak žadatel hodnocen
jedním bodem
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. Ohledně dílčího kritéria autorských pořadů žadatel
uvedl, že se ve vysílání bude zaměřovat na zcela nové tematické magazíny a obsahově bohaté

vstupy v rámci původní tvorby, přičemž pořady se budou orientovat primárně na daný region.
Mezi tyto pořady podle projektu žadatele měly patřit jak zpravodajské pořady (Pracovní servis,
Zajímavosti na Zlínsku, Hosté ze Zlínska), tak hudební pořady a tematické magazíny (zaměření
na komunikaci, internet, cestování, ekonomiku, film, sport či dopravu). Rada dílčí kritérium
vyhodnotila jako naplněné a rozhodla o udělení dvou bodů. Jako splněné Rada vyhodnotila i
kritérium podpory umělců a její lokalizace na region. Žadatel uvedl, že do programu budou
zařazovány také nové rockové či bluesové kapely, o které v současné době vzrůstá zájem
posluchačů. Žadatel přitom doložil řadu potvrzení o spolupráci s hudebními skupinami, a to
hudebních skupin z daného regionu. Rada tudíž vyhodnotila dílčí kritérium jako dostatečně
naplněné pro udělení dvou bodů. Ohledně naplnění podpory kulturních akcí žadatel uvedl, že
v rámci vysílání podporuje regionální a původní tvorbu i formou kulturních akcí, které pořádá,
nebo spolupořádá. Žadatel uvedl, že Rádio Haná celoročně podporuje bluesový festival Blues
Alive, který je pořádán v regionu a vystupují na něm domácí i zahraniční bluesové skupiny.
Žadatel podle projektu bude dále pokračovat ve spolupráci se sítí regionálních Deníků, bude
kontaktovat Městský úřad Zlín a Městskou Policii Zlín a bude spolupracovat s dalšími kulturními
subjekty v regionu, např. s Kulturním institutem ve Zlíně, hudbou Malenovjanka, Sdružením
orchestru mladých, Taneční školou Mědílkových, Filharmonií Bohuslava Martinů, Kongresovým
centrem Zlín, pěveckými sbory, Žadatel v rámci projektu doložil spolupráci s festivalem Dźemfest
v Šumperku a s Domovem dětí a mládež Kojetín. Rada vyhodnotila dílčí kritérium jako dostatečně
naplněné pro udělení dvou bodů.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), které Rada
ohodnotila čtyřmi ze čtyř možných bodů a shledala jej tedy jako naplněné. Ohledně identifikace
menšiny žadatel uvedl, že významné druhy sociálně-psychologických menšin zastoupených
v oblasti jsou etnické menšiny (obvykle vymezená jazykem a kulturou), národnostní menšiny
(úředně uznávaná etnická menšina), náboženská menšina (určená náboženským vyznáním) a
jazyková menšiny (pokud není zároveň i menšinou etnickou). V podrobnostech žadatel odkázal
na sčítání lidu z roku 2011, kde bylo upřesněno složení populace na území dnešní České
Republiky, včetně národnostního složení obyvatelstva, což dle názoru Rady dokazuje dostatečné
zmapování dané problematiky žadatelem. Naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny tedy
Rada ohodnotila dvěma body. Ohledně způsobu podpory žadatel v rámci projektu uvedl
především podporu romské menšiny a dále podporu handicapovaných. Žadatel doložil aktuální
potvrzení o spolupráci s Charitou Zlín a s organizací Dobré místo pro život, dále pak doloženo
potvrzení spolupráce při podpoře menšin od Zlínského kraje (z roku 2014), s Charitou Olomouc
(z roku 2012), se sdružením SOS Dětské vesničky (z roku 2014), se Střediskem rané péče
Olomouc (z roku 2015), se spolkem Trend vozíčkářů Olomouc (z roku 2015) a s Kontem Bariéry.
Jedním bodem Rada ohodnotila podporu romské menšiny. Vzhledem ke skutečnosti, že dle
názoru Městského soudu v Praze nelze považovat handicapované za menšinu v tom smyslu, že
by její kultura vyžadovala zvláštní přístup (viz rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn./č.j. 6 A
142/2012/01 ze dne 6. prosince 2012), Rada nemohla bodově ocenit podporu handicapovaných,
Rada tudíž ohodnotila naplnění dílčího kritéria způsobu podpory menšin přidělením jednoho bodu
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
společnost HAMCO, 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, 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 § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - Licenční podmínky programu Radio Haná okruh SkyRock (licence sp.zn.
2018/163/zab)
Příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače
Zlín 7 101,2 MHz / 100 W
Příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílače Zlín 7 101,2 MHz / 100 W

Příloha č. 1
Licenční podmínky programu Radio Haná okruh SkyRock
(licence sp. zn. 2018/163/zab)
Název programu
• Radio Haná okruh SkyRock
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Základní programová specifikace
• Hudební stanice se zprávami

Cílová skupina
• 45 - 77 let
Hudební formát
• Rocková hudba širokého dobového spektra od 60. let až po současnost.
• Využití formátu melodický rock a melodické s přirozenými rockovými přesahy a zastoupením
tzv. jižanského rocku
• Denně 120 minut bluesové hudby
Mluvené slovo
• Mluvené slovo vč. promotion, reklam a sponzorských vzkazů tvořit 10 až 20 % programové
skladby stanice v závislosti na typu vysílaného pořadu.
Zpravodajství a informační servis
• Zpravodajských relací v programové skladbě bude denně nejméně 12. Servisních informací
o počasí, dopravě apod. bude rovněž nejméně 12. 2x denně bude s ohledem na velkou šíři
pokrytí Rádia Haná SKYROCK zařazen pro nový okruh Zlín lokální zpravodajský blok.
Programové schéma
00:00 - 05:00 noční blok: hudební program – směs, znělky stanice
05:00 - 08:00 ranní blok: zprávy, dopravní informace, očekávané události dne, čas, počasí,
výročí dne
08:00 - 12:00 dopolední blok: zprávy, pracovní servis, ekonomika, kultura, politika, technika,
zajímavosti, písničky soutěže, ankety na témata dne, dopravní informace

12:00 - 18:00 odpolední blok – zprávy, hudební směs tematické magazíny (komunikace,
internet, cestování, ekonomika, film, sport, doprava)
18:00 - 20:00 podvečerní blok, zprávy, písničky, informace
20:00 - 24:00 večerní blok - hudební profily, hudební pořady, reprízy

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Zlín 101,2 MHz / 100 W
Rádio

Český rozhlas / ČRo 1
Radiožurnál

Programová
skladba vysílání

Cílová
skupina

zpravodajskoposluchači
publicistická
preferující
celoplošná stanice seriózní
informace

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Programy zachytitelné velmi dobře:
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;
apublicistické příspěvky, specializované
pořady věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Český rozhlas / ČRo 2
Dvojka

nezpravodajská
nejrůznější poměr hudby a mluveného
celoplošná stanice věkové
slova 50:50
skupiny, z
nejrůznějšíc
h koutů
země

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)

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

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

speciální
pořady
věnované
náboženskému
životu,
národnostním
menšinám

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

ČRo Brno

regionální stanice dospělí
Českého rozhlasu, posluchači
vysílání denně 5.00- na jižní a
20.00 hod. (po-pá); východní
6.00-18.00 (so+ne) Moravě

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
COUNTRY RADIO

hudební stanice ve 50 - 70 let
formátu country,
folk a příbuzné
žánry, doplněno
zpravodajstvím

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

MEDIA BOHEMIA a. s. /
Fajn radio

hudební rádio

brněnské vysílání nabízí mimořádně
regionální vysílání
pestrou hudební nabídku, od
v jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po
zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou pestrost v
žánrech zpravodajských, publicistických
i zábavných
hudební zaměření ve všech
formách hudebního spektra
country: česká country ve
všech formách, americká
country starší i moderní, folk,
americký protestsong,
trampská hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba z
doby 60. let včetně přesahů
k world music, folkloru, rocku
gospel, rokenrol, hudba 60.
let s přesahy do world music,
folkloru a rocku, 60% podíl
české tvorby

p. 12-30 let 50 % novinky + hity od 1995
po současnost, CHR+hotAC
– zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

rHudebně-zábavný 15 - 35 let
program s
posílenou
informační složkou

mluvené slovo 8 %, zpravodajství v
ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou
každou půlhodinu, mezi 15 a 18.
hodinou každou hodinu (11×) ve všední
den, o víkendu zpravodajství sporadické
interaktivní pořady s posluchači

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

hudební produkce posledních zpravodajství, kulturní informace,
cca 20 let, asi 10 % české
kontaktní pořady, soutěže, hitparády,
hudby
sport, počasí, přehled tisku, mluvené
slovo 10 %

kulturněinformační rubriky
o dění v regionu,
zpravodajství,
počasí, sport,
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice
informace o dění v
regionu, regionální
hudební scéna

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
zaměřeno 60.-80. léta + novinky, 40 %
celoplošné rádio
na rodinu
česká hudba, střední proud,
zábavy a informací s cílovou
rock, dance, folk, country
skupinou 2949 let

JOE Media, s.r.o. / HEY
Radio

Hudebně zábavné 35 - 55 let
vysílání se
zaměřením na
region

Rock, Pop-Rock, Oldies,
Country-Rock, Folk-Rock s
přesahy do ostatních
hudebních žánrů
• Hudební složka obsahuje
hudbu domácí i zahraniční, z
období 50 – 70, 80, 90 až po
současnost.

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Orion

Hudebně 20 - 45 let
informační vysílání

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
KISS

hudebněp. 25-45 let hudba 60. léta – současnost,
informační stanice
důraz na českou tvorbu
kulturního
zaměření

hudba od 80. let až po
současné hudební trendy,
Poměr České a Slovenské
hudební tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod 10
%,

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), zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

Poměr mluveného slova a hudby v rámci
týdenního vysílání neklesne pod 4%
vysílacího času. Aktuální stručné
zpravodajství zhruba v celou hodinu,
stručný informační servis z města i
regionu. (Výskyt – pondělí až pátek 6:00
–

Zpravodajství a
servisní informace
budou
poskytovány v
přiměřené míře s
ohledem na
potřeby regionu

Mluvené slovo cca 7 - 12%. V rámci
vysílání budou zařazovány informace o
významných společenských událostech,
kulturních akcích, novinkách, výročích.
Dále bude probíhat pravidelný
informační servis o dopravní situaci a
počasí na území ČR.
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,

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

MEDIA BOHEMIA a.s. /
Rádio BLANÍK

JUKE BOX, spol. s r. o. /
RADIO ČAS-FM

LONDA, spol. s r. o. /
RÁDIO IMPULS

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

Hudební regionální p. 20-45 let Hudba od 70. let po
stanice
současnost, pop music+folk a
country, podíl české hudby
cca 30%

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

Oldies - country
p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, country &
rock; hudební
western
formát se stručným
zpravodajstvím

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 povoleno odpojování – vysílací okruhy
pro RADIO ČAS-FM jižní
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
Morava
jižní Morava; pro okruh jižní Morava
změna LP – upřesnění hudebního
formátu

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

p. 30-45 let, maximální zaměření na
s. 25-50
českou hudební produkci –
65 %, rock, folk, pop

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

Aktuální informace
o životě v regionu,
regionální
zpravodajství
stručný
zpravodajský blok
sestavený
z událostí
regionálního
charakteru

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

Rádio Pálava s. r. o. / Rádio regionální hudebně- p. 20-29, s.
zábavná stanice
16-50
Jih
s důrazem na
místní
zpravodajství

Radio Kroměříž s.r.o., /
Radio Kroměříž

RADIO IBUR s. r. o. /
RADIO RUBI

RADIO ZLÍN spol. s r. o. /
Radio Zlín

Hudebně –
30 - 75 let
zábavné zpravodajské rádio,
orientované na
Zlínský kraj

hudební a
20-40 let
zpravodajskorozhlasová stanice

80. léta – současnost – pop,
folk a taneční hudba, hudební
formát hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1× týdně
moravská dechová hudba

zpravodajství, kulturní servis, dopravní důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty, informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a
domácnosti, podíl mluveného slova 12
%, hudba 88 %

Hudební produkce za
posledních 50 let.
• Radio Kroměříž se
zaměřuje mimo jine i na
alternativní hudbu, Reggae,
Soul (jazz + gospel), Blues,
Blues-rock, Country rock,
Funk, Folk, Rhythm and
blues, Podpora české a
slovenské tvorby v rozsahu
cca 20%

Poměr mluveného slova v živém denní
vysílání tvoř přibližně 15 - 20%
vysílacího času. Podíl zpravodajských a
servisních informací. (zprávy, počasí,
doprava, kulturní, společenské a
sportovní pozvánky atp.) tvoři ve vysílání
30-50% z celkového podílu mluveného
slova; s důrazem na region.

různé formáty české,
zpravodajství, auto magazín, svět filmu,
evropské a světové populární tematické hudební pořady, pořady o
hudby
přírodě a lidském zdraví; podíl
mluveného slova 10-15 % vysílacího
času bez reklamy, podíl regionálního
vysílání min. 33 % mluveného slova

hudební
p. 20-29 let hudební formát AC
rozhlasová stanice s. 20-35 let s výrazným podílem české
rodinného typu
hudby a pestrostí hudebních
titulů

hudba, zpravodajství a publicistika
hudebně kontaktní pořady
hudba – zábava – informace
zpravodajství: po-pá 6.00-17.00, důraz
na regionální zprav. – důraz na dopravu

Souhrn pozvánek podpora
na kulturní a
romské
sportovní akce pro menšiny
dany den vysíláme
nejméně 3x
denně.
Zpravodajství s
důrazem na region

Zprávy z regionu
střední Moravy,
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov
důraz na
regionální
informace –
kulturní regionální
servis – pozvánky
na akce v regionu

p. 30-45 let rocková hudba v celé šíři –
AZ Media a. s. / ROCK MAX hudebně
zpravodajská a
s. 45-55 let, od r. 1967 až po současnost,
kontaktní
s. 20-30 let česká produkce 10 %
rozhlasová stanice

RadioZET s. r. o. / ZET

Radio Proglas, s. r. o. /
RADIO PROGLAS

zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

posluchači převaha zpravodajství a
vyžadující publicistiky
přesné
informace a
analýzy

speciální tématické pořady – hudebně
soutěžní a publicistické; Zpravodajství
vždy v celou hodinu 6.00-18.00, info
z hudby a show-businessu, kulturně
společ. akce

regionální
zpravodajství
z regionu,
kontaktní pořady
(telefonní
soutěže),
regionální
publicistika

blok v českém jazyce – od 6.00 hod. do
19.00 hod. a o víkendech a svátcích od
7.00 hod. do 18.00 hod., v ostatních
časech bude zařazováno vysílání BBC
WS v angličtině. V rámci bloku denního
vysílání v českém jazyce bude vysílaná i
souhrnná 3minutová zpravodajská
relace BBC WS v angličtině, a to
zpravidla každou hodinu ve 30. minutě

pořady
věnované
menšinám

Programy zachytitelné dobře:
rodinné rádio

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,
regionů
informačním, náboženským,
podíl folklórní hudby neklesne náboženské pořady
klasická a duchovní hudba
nevysílá reklamy
14,9
% a výplňová hudba podíl mluveného slova neklesne pod 35
populární
42,9 %
%
podíl kulturních pořadů neklesne pod 7
% slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež neklesne
pod 6 %

duchovní
pořady

HAMCO s. r. o / RADIO
HANÁ

Programy zachytitelné částečně:

hudební stanice se p. 20-45 let 60. léta – současnost
zprávami

zpravodajství – počasí, dopravní servis, zprávy z regionu
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené
střední Moravy,
slovo 5-15 %
lokální zprávy z
okresů Přerov a
Prostějov

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-65 267/2017-613 ze dne 31. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZLIN 7 101,2 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (33 296 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio City

Počet žadatelů
2

Další žadatelé a jejich programy
JOE Media s.r.o. / HEY Radio

Datum udělení licence
14. 8. 2018

Jedn. identifikátor 284622-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/15380/2018-

Vyřizuje:

ORVL -ORV

Datum, místo

14. 8. 2018, Praha

RRTV/2018/161/zab
13-2018/poř. č. 38

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 14. srpna 2018 toto
rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti AZ Rádio, s.r.o., a.s. IČ: 25325418, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00, Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W
pro program Hitrádio City, do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého žadatele.
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 Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W) a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W) tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Program bude šířen regionálně.

Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W
souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12

Základní programová specifikace:
Hudební stanice se zpravodajským servisem zaměřeným převážně na region.
II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu HEY
Radio prostřednictvím vysílačů s využitím souboru technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz /
50 W, společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 2615 2002, se sídlem Branišovská 187/16, 143 00
Praha 4.

Odůvodnění:

Rada na svém 4. zasedání (poř.č. 40) konaném dne 20. února 2018 vyhlásila licenční řízení
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 45 25 / 49 07 12 se lhůtou pro
doručení žádostí do 28. března 2018.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru
technických parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení:
AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio City
JOE Media s.r.o. / HEY Radio
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, které se konalo dne 5. června 2018.
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 21. 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 21. 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 (0-1b)
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b)
- způsob financování vysílání (0-1b)

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. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b)
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b)
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0-1b)
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b)
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. – základní kritérium technické
připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), 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) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4) 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

5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)

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)
7)

mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1b)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b)
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b)
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 -1b)
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 (0-1b)
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b)

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

vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b)
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b)
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b)

b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 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) 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 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 28. března 2018, 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 všemi
účastníky řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio City prostřednictvím vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W, účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto
rozhodnutí, společnosti AZ Rádio s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 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 nejdéle 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 Rádio s.r.o. požádal o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
se základní programovou specifikací „Hudební stanice se zpravodajským servisem zaměřeným
převážně na region“ s názvem programu Hitrádio City.
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 z devíti možných.
Nejprve Rada hodnotila organizační připravenost žadatele. Společnost AZ Rádio, s.r.o., má
desetiletou zkušenost s rozhlasovým vysíláním. Od roku 2004 rozhlasovou stanici Hitrádio City
(původně AZ Rádio) v Brně.
Statutárním orgánem společnosti AZ Rádio, s.r.o. je jednatel Ing. Miroslav Pelegrin, který má více
než dvacetileté zkušenosti v rozhlasovém vysílání. V devadesátých 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, pracoval i jako regionální ředitel se zodpovědností za několik
rozhlasových stanic (např. Hitrádio Orion, Helax, Magie Brno). Pan Pelegrin má tedy zkušenosti
jak s vedením programu rádia, tak i s jeho provozem, oblastí financí a obchodu.
Ohledně zkušeností vedoucích pracovníků žadatel uvedl, že hudební ředitel Petr Kožený pracuje
jako hudební dramaturg od roku 1995. Přes deset let plánoval hudbu na Radiu Vysočina. V roce
2005 nastoupil do společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Od roku 2008 je na pozici
hudebního ředitele rádia Hitrádio City. Má více jak dvacetileté zkušeností s hudební dramaturgií
rádia, programovým marketingem, mapováním radiového trhu. Regionální programový
konzultant Věra Mütlerová, působí v oblasti médií od roku 2008 nejprve jako moderátorka,
následně od roku 2015 jako programová vedoucí rádia Hitrádio City. Ze své pozice má zkušenosti
vytvářet a realizovat programovou a hudební skladbu a odpovídat za obsah a formu veškerých
moderovaných vstupů a relací, zajistit personální politiku moderátorů a zpravodajů, rozhodovat
o zařazení zpravodajských relací, vlastních autorských pořadů a servisních informací.
K dílčímu kritériu organizačního řešení získávání místních informací žadatel uvedl,
že programový konzultant rozhoduje o účasti zpravodajů a moderátorů na místních akcích
a tiskových konferencích. Spolupráce s Magistrátem města Brna a jednotlivými městskými
částmi, spolky, společnostmi a organizacemi v Brně a okolí bude probíhat na základě předem
domluvených rozhovorů (telefonicky nebo živě), ze kterých se pořídí audio nahrávky, či budou
odvysílané jako přímé vstupy do vysílání stanice. Dále budou zpravodajové a moderátoři
oslovovat občany v ulicích města Brna a blízkého okolí, a pořizovat audio záznamy anketních
odpovědí na regionální i světová témata, jež budou následně použité ve vysílání Hitrádia City.
Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci jsou založena ve správním spise.
Rada shledala také naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti
žadatele k zajištění vysílání. Ohledně kritéria způsobu financování programu Rada dospěla
k závěru, že společnost AZ Rádio, s.r.o. jako provozovatel programu Hitrádio City 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. Tyto uvedené skutečnosti žadatel doložil
prostřednictvím svého obchodního plánu na roky 2018-2022. Společnost AZ Rádio s.r.o. 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 společnosti hradí průběžně a není v platební neschopnosti. Dílčí kritéria
finanční spolehlivosti žadatele a jeho vlastníků byla doložena bankovní referencí a výpisy o bez
bezdlužnosti a Radě není z úřední činnosti známa žádná skutečnost, která by měla závěr
o finanční připravenosti žadatele zpochybnit. 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.
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 (stavba
vysílače, umístění vysílací technologie, umístění antény, doprava signálu, přívod elektřiny,
náklady na stavbu, provozní náklady včetně způsobu financování) nového souboru technických
parametrů. Podrobnosti technického řešení uvedeného v projektu jsou součástí správního spisu.
Účastník řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. 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 společnost s ručením
omezeným. Jeho jediným společníkem (dle výpisu z obchodního rejstříku) je společnost MEDIA
BOHEMIA a.s. Jediným akcionářem MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED, se sídlem 1087 Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, Kyperská
republika. Právní forma akcionáře je akciová společnost. Jediným akcionářem 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: Jan Neuman - 11 000 kmenových akcií, PRORADIO MANAGEMENT LTD. –
15 000 kmenových akcií, Daniel Sedláček - 24 000 kmenových akcií. 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 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 přidělila za naplnění tohoto kritéria 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. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest bodů

z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
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 7-13%. Dolní
hodnoty takto navržených parametrů však nedosahují střední hodnoty tohoto parametru na již
pokrytém území, který byl stanoven na 10,1%, Rada za toto dílčí kritérium bod nepřidělila.
Po jednom bodu nicméně Rada tomuto žadateli přidělila za naplnění dílčích kritérií podílu
autorsky vyrobených pořadů a podílu zpravodajských a servisních informací. Podíl autorských
pořadů bude dle vyjádření žadatele činit 100%, podíl zpravodajství servisních informací pak bude
činit 5 - 15 % z celkového objemu mluveného slova. Body byly žadateli přiděleny z toho důvodu,
že střední hodnotu ani jednoho z těchto parametrů není možné na již pokrytém území zjistit,
respektive určit.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele
vyráběn nově. Dle vyjádření žadatele program nebude přebírán od jiného provozovatele a Rada
tak za dílčí kritérium nově vyráběného programu přidělila jeden bod. Vždy po jednom bodu Rada
rovněž žadateli přiznala za naplnění dílčích kritérií orientace na region a orientace na užší lokalitu.
Dostatečný a kvalitní regionální informační servis je dle projektu žadatele ve vysílání zcela
zásadní. Po obsahově-informační stránce je celý program zaměřen na region města Brno a jeho
blízkého okolí. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci jsou založena ve správním
spise.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem, které je zaměřeno na hudbu v celé své šíři
převážně v rozmezí devadesátých let až po současné hity, (poprockové, rockové, popové a další
hudební styly) shledala, že pokryté území je již žadatelem navrhovanými žánry dostatečně
zastoupen v nabídce stávajících provozovatelů v různém rozsahu a mutacích. V dílčím kritériu
počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen bod. Výsledným součtem procent
se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil do kategorie nehodnocené žádným bodem.
Žadatelem navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 25-45 let, sekundární cílová skupina
ve věku 20-25 let a 45-55 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. Jako konkrétní prvky pak žadatel uvedl
původní tvorbu, kulturní servis, dopravní servis, ankety, rozhovory a podobně, což jsou dle názoru
Rady prvky, které lze na cílovou skupinu vhodně navázat.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením maximálního počtu šesti bodů.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl
konkrétní autorské pořady se stručným obsahem (Co na to ty Internety, ve kterém bývalý trafikant
Míla vtipně glosuje hlavní témata, o kterých se dočetl na internetu, Filmix Markéty Rachmanové,
který posluchačům poskytuje přehled o aktuálních novinkách na plátnech kin, Fashiontime,

poskytující přehled o módě i regionálních tvůrcích a jejich tvorbě, Magazíny HiTech a MotoCity
o novinkách z veletrhů).
K naplňování přínosu pro podporu začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl,
že rozhlasová stanice Hitrádio City bude podporovat místní umělce v rámci kulturních rubrik
Co se děje? a Tipy pro volný čas, kde bude uveřejňovat rozhovory s umělci, kteří v Brně a okolí
žijí nebo působí, a bude zveřejňovat jejich případnou tvorbu. Dále mají předjednanou spolupráci
s brněnskou kapelou JAY DELVER. Speciální pořad Fashiontime stanice Hitrádio City bude
představovat další formu prezentací začínajících umělců, kteří dostanou prostor v pořadu spolu
se stávajícími umělci. Pořad naváže úzkou spolupráci v prezentaci návrhářských umělců a jejich
tvorby. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci je založeno ve správním spise.
Také dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
zamýšlí podporovat řadu kulturních akcí v Brně a nejbližším okolí a je součástí brněnské scény
zejména jako hlavní mediální partner. Bude informovat o kulturních, sportovních či společenských
akcí ve vysílání stanice Hitrádio City v pořadech, Co se děje? Tipy pro volný čas nebo ve
zpravodajství či v informačních servisech. Dále žadatel deklaruje podporu kulturních akcí:
Shakespearovské slavnosti, Divadelní svět - festival divadel v režii Národního divadla Brno,
festival Setkání/Encounter - mezinárodní festival divadelních škol v Divadle na Orlí, BVV Veletrhy Brno, Brněnská „16" - nejstarší filmový festival v ČR, Letohrádek Mitrovských na Starém
Brně - výstavy, Kino Scala - podpora jednoho z nejstarších kin v Brně, kulturní centrum Líšeň kulturní akce ať už hudebně nebo divadelně zaměřené, Ignis Brunensis - mezinárodní festival
ohňostrojů v Brně, Dopravní podnik města Brna - zahájení plavení sezóny, relace „Jezdíme pro
vás", TIC Brno - brněnské městské kulturní středisko - spolupráce na mnoha akcích, Hvězdárna
a Planetárium Brno, Muzeum města Brna - Hrad Spilberk, VIDA! - zábavní vědecký park a další
akce. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci jsou založena ve správním spise.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Dva body Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria identifikace menšiny, a které žadatel
správně identifikoval. Žadatel bude spolupracovat se všemi menšinami, které žijí na území Brna
a v jeho okolí. V případě města Brna a okolí jde o tyto menšiny: slovenská, ukrajinská, ruská,
polská, maďarská, bulharská, německá, řecká, romská, vietnamská a běloruská.
Jako způsob podpory žadatel uvádí, že program Hitrádio City je otevřený vůči všem tématům,
která mohou napomoci ke zlepšení komunikace s etnickými, národnostními i jinými menšinami
v Brně i okolí. Bude přinášet vyvážené zpravodajství, kde pravidelně dostanou menšiny svůj
prostor. Důraz bude kladen především na objektivitu informací ve spolupráci s Výborem, který
byl ustanoven při Zastupitelstvu města Brna (krom jiného zástupci národnostních menšin
(ukrajinská, ruská, řecká a romská). Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci je
založeno ve správním spise. Do budoucna hodlá spolupracovat na akci „Babylonfest" a „Žijeme
v jednom městě". Rada i zde přidělila dva body.
Rada dále z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila
a zhodnotila žádost účastníka řízení JOE Media s.r.o., který požádal o udělení licence
k provozování vysílání programu HEY Radio se základní programovou specifikací „Hudebně

zábavné vysílání se zaměřením na region, stručným informačním servisem, hudebním formátem
Rock, Rock&Pop, 80´- 90´, Oldies, Country-Rock, 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 Sb. Toto zákonné
kritérium bylo ohodnoceno sedmi body z devíti možných a Rada jej shledala jako splněné.
Žadatel o licenci, společnost JOE Media s.r.o. byla založena v roce 2000. Provozuje rozhlasovou
stanici HEY Radio.
Statutárním orgánem společnosti JOE Media s.r.o. je jednatel ing. Miroslav Pýcha. Od počátku
devadesátých let vykonával nejrůznější činnosti v oblasti rozhlasového vysílání, připravoval
podklady pro různé rozhlasové stanice (projekty jejich rozvoje, atd.), v Rádiu Limonádový JOE
1999 – 2001 terestrické vysílání v Praze 90,3FM, od roku 2002 – 2010 vysílání v kabelových
systémech a na internetu, v Rádiu HEY 2004 –2011 internetové vysílání, od 11. 10. 2011
terestrické vysílání na základě licence, od roku 2008 do současnosti – zprovoznění, realizace a
násl. provoz rozhlasové stanice rádio ETHNO v Praze (nyní radio COLOR) společnosti
ULTRAVOX s.r.o.
Ohledně zkušeností vedoucích pracovníků žadatel uvedl, že Jan Kulík má dlouholeté zkušenosti
s moderováním a provozem rádia. Věnuje se přípravě pořadů do vysílání. Roman Sheene
Freimuth a František Macháč (program, produkce, apod.)
K dílčímu kritériu organizačního řešení získávání místních informací žadatel uvedl, že má
uzavřeny smlouvy o spolupráci, udržuje kontakty, které pro rádio budou obstarávat místní
informace i místní, lokální reklamu. Žadatel doložil potvrzení o spolupráci, která jsou založena
ve správním spise.
Rada shledala také naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti
žadatele k zajištění vysílání. Ohledně kritéria způsobu financování programu Rada dospěla
k závěru, že společnost JOE Media, s.r.o. jako provozovatel programu HEY je aktuálně funkční
a je financován z běžného provozu rádia, finanční zajištění odbavení místního programu bude
zpočátku financováno z celkového rozpočtu rádia, následně pak z prostředků získaných formou
prodeje místní, lokální reklamy. Jako finanční rezervu k financování provozu v počátečním období
má žadatel připraveny prostředky na běžném účtu společnosti, s možností případného
bankovního úvěru. Tyto finance jsou připraveny k využití pro případ aktuální potřeby. Tyto
uvedené skutečnosti žadatel doložil prostřednictvím svého obchodního plánu. Společnost JOE
Media s.r.o. nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení
a zdravotním pojišťovnám. Dílčí kritéria finanční spolehlivosti žadatele a jeho vlastníků byla
doložena bankovní referencí a výpisy o bez bezdlužnosti a Radě není z úřední činnosti známa
žádná skutečnost, která by měla závěr o finanční připravenosti žadatele zpochybnit. 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.
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. V projektu žadatele je uvedeno, že žadatel má
k dispozici většinu technických prostředků nutných k vysílání. Pro účely zřízení nového vysílacího
stanoviště, resp. též úprav studia žadatel v projektu uvádí, že dokládá nabídky a smlouvy, jakým

je připraven zajistit a zahájit vysílání, resp. jeho následný provoz. Za stěžejní považuje žadatel
dohodu o technickém řešení a umístění VF technologie na soukromém objektu, resp. též další
smlouvy a dohody. Uvedené dohody a smlouvy nebyly k žádosti o udělení licence přiloženy.
Z toho důvodu Rada za toto dílčí kritérium nepřidělila žádný 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.
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. Společníky žadatele jsou Ing. Miroslav Pýcha (80%) a společnost Dada Media s.r.o.
(20%), přičemž jediným společníkem společnosti Dada Media s.r.o. je Ing. Miroslav Pýcha. V
dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel
hodnocen jedním možným bodem, neboť koncovým vlastníkem společnosti žadatele je fyzická
osoba Ing. Miroslav Pýcha. 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 tudíž shledala
kritérium transparentnosti vlastnických vztahů jako splněné a rozhodla o přidělení dvou bodů.
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. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno šest bodů
z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné. V rámci
tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Nejprve Rada hodnotila rozsah a obsah mluveného slova. Žadatel uvedl, že průměrný podíl
mluveného slova v poměru k celkovému vysílání neklesne pod 4%. Dolní hodnota takto
navrženého parametru však nedosahuje střední hodnoty tohoto parametru na již pokrytém území,
který byl stanoven na 10,1%, a Rada za toto dílčí kritérium bod nepřidělila. Po jednom bodu
nicméně Rada tomuto žadateli přidělila za naplnění dílčích kritérií podílu autorsky vyrobených
pořadů a podílu zpravodajských a servisních informací. Podíl autorských pořadů bude dle
vyjádření žadatele činit cca 80-90%, zpravodajství servisní informace budou vysílány v pondělí
až pátek od 6:00 - 10:00 hod; resp. 7:00 - 11:00 hod. Body byly žadateli přiděleny z toho důvodu,
že střední hodnotu ani jednoho z těchto parametrů není možné na již pokrytém území zjistit,
respektive určit.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada nejprve hodnotila, zda je program žadatele
vyráběn nově. Dle vyjádření žadatele program nebude přebírán od jiného provozovatele a Rada
tak za dílčí kritérium nově vyráběného programu přidělila jeden bod. Vždy po jednom bodu Rada
rovněž žadateli přiznala za naplnění dílčích kritérií orientace na region a orientace na užší lokalitu.
K regionálním i lokálním informacím budou využity stávající kapacity a kontakty spolupracovníků,
kteří již dnes připravují informace do vysílání a pan Krpenský, původní provozovatel na základě
plné moci. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení o spolupráci a plná moc pana Krpenského jsou
založeny ve správním spise.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem, které je zaměřeno na Rock, Rock&Pop, 80´- 90´,

Oldies, Country-Rock, s přesahy do ostatních žánrů shledala, že pokryté území je již žadatelem
navrhovanými žánry dostatečně zastoupen v nabídce stávajících provozovatelů v různém
rozsahu a mutacích. V dílčím kritériu počet programů s obdobným formátem tak nebyl udělen
bod. Výsledným součtem procent se kritérium podíl formátu na daném území, zařadil
do kategorie nehodnocené žádným bodem.
Žadatelem navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 35 -55 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. Jako
konkrétní prvky pak žadatel uvedl, že nabízí možnost rozvoje alternativního přístupu k realizaci
vysílání, kdy chce posluchačům nabídnout nové programové prvky s využitím moderních
technologií, apod.( playlisty na přání posluchačů, programování radia přes internet, vstupy
z různých studií, atd...), což jsou dle názoru Rady prvky, které lze na cílovou skupinu vhodně
navázat.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením maximálního počtu šesti bodů.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl
konkrétní autorské pořady se stručným obsahem (Kytaroví hrdinové – pořad Petra Gratiase,
speciální pořad s osobnostmi rockové kytary, Skutečná liga na FM – pořad Michaela Viktoříka,
Playlist – pořad, představujeme hudební tipy a novinky, Život není náhoda - pořad rozhovorů o
životě, Rock Music – Pořad o českých popových a rockových kapelách a osobnostech, Rock se
Standou – Standa Čeněk ze středočeského studia uvádí a připravuje pořad, převážně s rockovou
hudbou, Mezi B.Dickinsonem a J.Lenonem – Pořad nejen s alternativní rockovou, Starej pes hraje
JAZZ – pravidelný noční pořad Jana Kulíka s jazzovou hudbou, Oldies-párty – hudební večery
Jana Kulíka, s tématikou oldies, Blues všech barev – hudební večery Jana Kulíka, Jižanský rock,
Hudební výročí – 60 minut s interprety s výročím v daném týdnu).
K naplňování přínosu pro podporu začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl,
V pořadech „Rock Music nebo Skutečná liga" dává prostor ve vysílání začínajícím umělcům.
I mimo vysílací časy těchto pořadů bývají v živém vysílání rozhovory s hosty (místní začínající
kapely). Rádio tak ve svém vysílání dává pravidelný prostor pro podporu nejrůznějších
zajímavých akcí, jichž bývá rádio HEY i mediálním partnerem. Žadatel svá tvrzení doložil,
potvrzení o spolupráci je založeno ve správním spise.
Také dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, žadatel
uvedl, že ve vysílání rádia, či různými akcemi v regionu podporuje např. rozvoj amatérských kapel
v regionu, spolupořádá kulturní a společenské akce. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení
o spolupráci jsou založena ve správním spise.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem tří bodů z možných čtyř.
Dílčí kritérium identifikace menšiny bylo částečně splněno, žadatel ve svém projektu uvedl
konkrétní způsob podpory menšin, nikoliv však jejich identifikaci. Z doložené spolupráce lze
dovozovat, že se bude jednat o menšinu romskou a náboženskou.

Jako způsob podpory žadatel uvádí, Rádio HEY má ve své programové nabídce prezentaci
regionálních a lokálních kulturních a společenských akcí pořádaných menšinami. V programové
nabídce má zařazeny pořady Blues všech barev, Oldies‐party, které i do budoucna hodlá dále
diverzifikovat tak, aby posluchači z jednotlivých menšin nalezli v tomto pořadu nejen informace
o jednotlivých menšinách a zajímavé kulturní zážitky. Žadatel svá tvrzení doložil, potvrzení
o spolupráci jsou založeno ve správním spise.
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 žádost společnosti AZ Rádio s.r.o. Rada považuje žádost tohoto
účastníka řízení za vyváženou a nabídnutý projekt Hitrádia City za nejvhodnější ve vztahu
k pokrytému území.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají ve vyšší míře a kvalitě naplnění
zákonných kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v dílčím kritériu projektové
a technické řešení. Žadatel JOE Media, s.r.o. v žádosti o udělení licence uvedl konkrétní údaje
týkající se jeho technické připravenosti k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení
pro zahájení a zajištění vysílání. Ovšem za stěžejní považuje žadatel JOE Media s.r.o. dohodu
o technickém řešení a umístění VF technologie na soukromém objektu, resp. též další smlouvy
a dohody, které však k projektu ani jeho doplnění přiloženy nebyly.
Dále pak vítězný žadatel neúspěšného účastníka předčil v kvalitě zpracování kritéria dle § 17
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tedy podpory menšin. Úspěšný žadatel dosáhl
vyššího hodnocení zejména proto, že identifikoval menšiny (slovenská, ukrajinská, ruská, polská,
maďarská, bulharská, německá, řecká, romská, vietnamská a běloruská), kdežto žadatel
neúspěšný toto dílčí kritérium opomenul.
Naopak lépe bylo Radou hodnoceno kritérium transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti JOE Media s.r.o. podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,
které bylo uznáno za splněné, jelikož dílčí kritérium transparentnosti převodů až po koncové
vlastníky do budoucna bylo splněno, jelikož jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů
podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků.
Naopak žadateli AZ Rádio s.r.o. bylo v tomto kritériu přiznáno pouze částečné splnění, jelikož 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 podle jiného než českého práva) by se totiž nijak neprojevila např. v českém
obchodním rejstříku.
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 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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 – Licenční podmínky
Příloha č. 2 – Zachytitelnost programů
Příloha č. 3 – Územní rozsah

Rozdělovník
AZ Rádio, s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
JOE Media s.r.o., Branišovská 187/16, 14300 Praha 4

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí: AZ Rádio, s.r.o.
Označení (název) programu:

Hitrádio City

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Hudební stanice se zpravodajským servisem zaměřeným převážně na region
II. Další programové podmínky
-

primární cílová skupina 25-45 let, sekundární cílová skupina 20-25 let a 45-55 let

-

podíl mluveného slova 7-13%

-

podíl zpravodajských a servisních informací: 5 - 15 % z celkového objemu
mluveného slova, ve všední dny v každé hodině od 6:00 hod do 18:00 hod. včetně.
Hlavní zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 6:00 hod. do 9:00 hod. je hlavní
zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským
přehledem. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v čase od 7:00 hod.
do 18:00 hod. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění je dáno
aktuálním děním.

-

hudební formát – rozmezí devadesátých let až po současné hudební trendy,
nebudou preferovány žádné hudební styly. Mírně bude převažovat pop, poprock
případně rock i další mainstreamové hudební styly (pop-dance, balady a další).
Poměr české a slovenské tvorby k zahraniční bude v rozmezí 9-13 %.

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Brno a okolí – informace o aktuálním dění, regionálních akcích,
spolupráce s místními subjekty, podpora regionálních kulturních akcí a začínajících
umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Mokrá 2 89,2 MHz
Programy přijímatelné velmi dobře:
provozovatel / název
programu
ČRo 1 Radiožurnál

Programová skladba vysílání Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Zpravodajsko-publicistická
celoplošná stanice

Převaha zpravodajství a
publicistiky

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

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská celoplošná
stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
Přebírá pořady regionálních
zpravodajství, informace, zábava,
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 Vltava

Kulturní stanice (syntéza
všech druhů kultury a umění)

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

ČRO Plus

celoplošná stanice

převaha zpravodajství a
publicistiky

analytická publicistika, rozhovory,
reportáže, komentáře, diskuse,
interaktivní pořady, aktuální dění v
širších souvislostech, politika, věda,
byznys, společnost, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí.

Místní info

Menšiny
Speciální pořady věnované
náboženskému životu,
národnostním menšinám

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

ČRo Brno

regionální stanice Českého
dospělí posluchači na jižní
rozhlasu, vysílání denně 5.00- a východní Moravě
20.00 hod. (po-pá); 6.0018.00 (so+ne)

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
Country MORAVA

městské rádio v Brně s
mužským akcentem a
folkrockovým a rockovým
projevem

Rádio Student, s. r. o. / FREE zpravodajská a publicistická
radio
stanice

25-35 let

hudba 70.-90. let s přesahy na
obě strany, zejména
folkrocková a rocková
muzika, akcent na původní
tvorbu, hudební složka tvoří
80-90 % programu

15-26 let

česká i zahraniční hudba,
podíl mluveného slova ve
všední dny 6-12 % a o
víkendech na 5-10 %
zaměřeno na rodinu
60.-80. léta + novinky, 40 %
s cílovou skupinou 29-49 česká hudba, střední proud,
let
rock, dance, folk, country

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

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
zpravodajství, informace, písničky,
poradenská služba, soutěže reportáže
pozvánky, hitparáda, studentská
hudba
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, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

lokální zpravodajský a
informační servis

programy o menšinách
připravované menšinami

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné celoplošné rádio
zábavy a informací

AZ Rádio, s. r. o. / Hitrádio
City

hudební stanice se
25-45 let
zpravodajským servisem
zaměřeným převážně na
region
hudební stanice s vyváženým 25-40 let
poměrem informací

Hudební formát: orientace na mluvené slovo 7-13 %, zpravodajství a
žánry pop, rock a taneční
servisní informace 5-15 % denního
hudba
mluveného slova
hudební žánr Gold AC se
podíl mluveného slova 6-10 %,
pořady a rubriky
základem hudebního formátu zpravodajství ve všední den od 6 do 9 orientované na region
hity 80. a 90. let
hodin každou půlhodinu, do 18 hodin
každou hodinu

atuální zařazování informací
o akcích z kulturního,
sportovního a společenského
života

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

----------------------

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
KISS

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

p. 35-55 let

podíl mluveného slova 8 %, 10 %
české tvorby, speciální hudební
pořady, informační a zpravodajský
servis, počasí, doprava (podle aktuální
situace), očekávané události, sport,
hudební publicistika, zábava

služba regionům v rámci
celoplošného vysílání

----------------------

ULTRAVOX s. r. o. / Radio
COLOR

hudební stanice
specializovaná na etnickou
hudbu a world music,
zpravodajství a informační
servis s akcentem na
multietnické soužití v hlavním
městě

JUKE BOX, spol. s r. o. /
RADIO ČAS-FM

EVROPA 2, spol. s r. o. /
Rádio Evropa 2 – Morava

posluchači definovaní
etnická hudba a world music
zájmem o kvalitní
a spřízněné žánry (crossover
specifickou hudební
apod.)
produkci a obecné
kulturní souvislosti; cílová
skupina 15+

p. 18-55 let

hudební rádio

p. 12-30 let

podíl mluveného slova 5 %, pevné
zpravodajské vstupy, specifické
programové zdroje (archivy,
historické dokumenty), specializované
profilové pořady, autorské pořady

vysíláním uspokojuje
posluchače z ciziny

50.-60. léta + rock, country & zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský blok
western
informace, smogové zpravodajství), sestavený z událostí
soutěže, programy Večer s osobností, regionálního charakteru
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
pro RADIO ČAS-FM jižní
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín,
Morava
jižní Morava; pro okruh jižní Morava
změna LP – upřesnění hudebního
formátu
vysílací okruh Radio Čas Rock posíleno o klasický rock, folkrock,
na kmitočtu Třinec-Godula
s doplněním spřízněných žánrů
89,5 MHz
50 % novinky + hity od 1995 hudba, Ranní show (soutěže, kvízy a
po současnost, CHR+hotAC – živé telefonování), Factory Bootleg
zaměřeno na cílovou skupinu, Monopol (taneční hudba), Hitparáda
angloamerická produkce, 10 Evropy 2
% 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. / RÁDIO celoplošné zpravodajské a
p. 30-45 let, s. 25-50
IMPULS
informační rádio, v hudební
složce vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

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

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

Rádio Pálava s. r. o. / Rádio
Jih

80. léta – současnost – pop,
folk a taneční hudba, hudební
formát hot AC s regionálními
vybočeními (folk) 1× týdně
moravská dechová hudba

důraz na lokální informace

regionální hudebně-zábavná
stanice s důrazem na místní
zpravodajství

p. 20-29, s. 16-50

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 %

NONSTOP s. r. o. / RÁDIO
KROKODÝL

hudebně-zábavná regionální
rozhlasová stanice

PS KŘÍDLA, s. r. o. / Rádio
PETROV

hudební regionální stanice

RADIO PROGLAS s. r. o. /
RADIO PROGLAS

rodinné rádio

15-45 let, primárně 20-29 pop, rock, současná taneční
let
hudba, širší hudební záběr o
víkendu, mluvené slovo 3-17
%
cílová skupina 30-39
retro formát (1975-1985), 30
% folk a country, 7,5-10 %
mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu, 30
% české a slovenské hudby,
brněnská hudební scéna
široké spektrum

hudební a zpravodajskorozhlasová stanice

20-40 let

RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. /
SIGNÁL RÁDIO BRNO

převážně hudební stanice
třetího věku

50-79 let

informační servis pro
jihomoravský region

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

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

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy z pokrytých
regionů
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 pod 6 % z hudební
produkce
klasická a duchovní hudba
14,9 %
populární a výplňová hudba
42,9 %

RADIO IBUR s. r. o. / RADIO
RUBI

zprávy, počasí, kultura, publicistika,
politika, ekonomika, sport

duchovní pořady

náboženské 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 %
různé formáty české,
mimo pracovních dnů, mimo uvedený
evropské a světové populární čas od 5 do 15 %
hudby
starší české melodie 60.-70. publicistické relace se zaměřením na výhradní orientace
zpravodajství s akcentem na
let, dechovka, lidová hudba, cílovou skupinu, tedy reprezentanty zpravodajských relací na Brno aktuální témata ze života
country, folk a trampské
tzv. třetího věku; podíl mluveného
a okolí
menšinové populace
písně
slova minimálně 8 %; zpravodajské
relace v pracovní dny od 5.00 do 9.00
hod. každou půlhodinu, v čase od
9.00 do 18.00 hod. každou hodinu;
všechny pořady jsou autorsky
vyráběné

Programy přijímatelné dobře
Programová skladba vysílání Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

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 dění v regionu,
zprávy zaměřeny na dění v
doplněné zprávami z domova a ze
regionu a na kontakt s
zahraničí a dopravním servisem,
posluchači
mluvené slovo zaměřeno zejména na
dění v regionu a na kontakt s
posluchači, pořady tematicky
zaměřeny na zábavu, soutěže, záhady
a mystiku

Route Radio s. r. o. / Rádio
Dálnice

specializované dopravní rádio 18 plus
se specifickým průběžným
vícejazyčným dopravním
zpravodajstvím a stručným
všeobecným zpravodajstvím

hudba od 60. let až po
průběžné podrobné dopravní
dopravní zpravodajství
současnost – lehčí rock, pop, zpravodajství a stručné všeobecné
zaměřené na Vysočinu
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 pro
cizince (menšiny)

RadioPraha s. r. o. / Rádio
Dechovka

hudební rádio se zaměřením 50 let plus
na dechovou hudbu, lidovou
hudbu a zlidovělé písně s
přesahy do country,folku,
trampských písní, písní staré
Prahy a populární písně 60.
let

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

skupina seniorů a duševně
nemocných

AZ Media a. s. / ROCK MAX

hudebně-zpravodajská a
30-45 let s přesahy
kontaktní rozhlasová stanice

rocková hudba v celé šíři – od speciální tématické pořady – hudebně- regionální zpravodajství
r. 1967 až po současnost,
soutěžní a publicistické; zpravodajství z regionu, kontaktní pořady
česká produkce 10 %
vždy v celou hodinu 6.00-18.00, info (telefonní soutěže),
z hudby a show-businessu, kulturně regionální publicistika
společ. akce

20-40 let

Místní info

Menšiny

provozovatel / název
programu
JOE Media s. r. o. / HEY
Radio

mluvené slovo minimálně 5 % z
celoplošné rádio
celkového 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

podpora kulturních aktivit v
regionu, smysluplná péče o
menšiny v regionu (zejména
vietnamská a romská
menšina)

----------------------

RadioZET s. r. o. / ZET

zpravodajství, publicistika,
vzdělávání, sport, zábava

posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

převaha zpravodajství a
publicistiky

blok v českém jazyce – od 6.00 hod.
do 19.00 hod. a o víkendech a
svátcích od 7.00 hod. do 18.00 hod., v
ostatních časech bude zařazováno
vysílání BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude vysílaná
i souhrnná 3minutová zpravodajská
relace BBC WS v angličtině, a to
zpravidla každou hodinu ve 30.
minutě

pořady věnované menšinám

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-22 991/2017-613/III.vyř. ze dne 25. 9. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače MOKRA 2 89,2 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (53 167 obyvatel)

Soubor technických parametrů spojený s udělením licence
Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W

Provozovatel a program, jemuž byla licence udělena
MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK

Počet žadatelů
1

Další žadatelé a jejich programy
-

Datum udělení licence
4. 9. 2018

Jedn. identifikátor 286268-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/16387/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

4. 9. 2018, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha 2

RRTV/2017/1095/zab
14-2018/poř. č. 2

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. září 2018 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Koperníkova
794/6, 12000 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín Doly 101,6 MHz
/ 100 W pro program Rádio BLANÍK, na dobu 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 Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W), příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah vysílače Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W), tvoří nedílnou
součást tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů

Soubor technických parametrů:

Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41

Program bude šířen regionálně.

Základní programová specifikace:
Hudební regionální stanice

O d ů v o d n ě n í:
Rada na svém 8. zasedání poř. č. 8 /2018 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín Doly
101,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41 se lhůtou pro doručení žádostí
do 30. května 2018.
Do licenčního řízení se přihlásil tento žadatel:
MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio BLANÍK
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. července 2018.
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 21. 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 21. 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 (0-1b);
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);
- způsob financování vysílání (0-1b).
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. – základní kritérium organizační připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)

- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);
- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);
- zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
(0 1b);
- organizační řešení získávání místních informací (0-1b).
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. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- projektové technické řešení (0-1b), 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) (0-1b)
b) další dílčí kritéria
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4) 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
5) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)
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 (0-1b);
- podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);
- podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).
- lokalizace programu
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);
- 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 (0-1b).
- 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 (0-1b);
- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1b).
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
b) další dílčí kritéria
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 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) 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. 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 hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve
vztahu k žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. 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 § 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 žádosti o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníka řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádosti o licence 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 2018, 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 se Rada rozhodla udělit společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2 podle § 18 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 07
36 / 48 50 41, pro program Rádio BLANÍK.
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 do 10. října 2025 od právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s
ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada licenci udělila:
Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení licence k provozování programu Rádio
BLANÍK.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti žadatele 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 sedm bodů z devíti
možných.
Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního
úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
V každém z dalších dílčích kritérií byl žadatel ohodnocen jedním bodem, krom kritéria
organizačního řešení k získávání místních informací, kde svá tvrzení nedoložil. Je tak na zajištění
vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven.
Účastník řízení na tuzemském mediálním trhu působí od roku 1993. Do jeho portfolia patří
v současnosti 37 regionálních rozhlasových stanic. Vzhledem k uvedené skutečnosti je Rada
přesvědčena, že kritérium zkušenosti tohoto žadatele s rozhlasovým vysíláním je možné
považovat za splněné.
Také zkušenosti členů představenstva společnosti s rozhlasovým vysíláním je možné považovat
za dostatečné, jelikož každý ze členů představenstva má bohaté zkušenosti s provozováním
rozhlasového vysílání v České republice.
K dílčímu kritériu zkušenost vedoucích pracovníků žadatele bylo uvedeno, že ředitel programu
Mgr. Daniel Rumpík, má více jak dvacetileté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání. Hudební

ředitel Dušan Kotora pracuje jako hudební dramaturg od roku 1992. Dílčí kritérium zkušenost
vedoucích pracovníků bylo tak naplněno.
Dále Rada hodnotila organizační řešení k získávání místních informací. Žadatel uvedl, že má
dlouholetou praxi se získáváním a zpracováním regionálních informací pro potřeby zpravodajství
rozhlasové stanice. Jednou z priorit a programových filozofií je úzké propojení s životy
posluchačů, stejně jako bezprostřední kontakt s prostředím, ve kterém žijí. Žadatel svá tvrzení
nedoložil. Z toho důvodu Rada nepřidělila za toto kritérium žádný bod.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel vypracoval obchodní
plán na roky 2017-2021. Tento obchodní plán počítá s rostoucí úrovní zisku společnosti. Tržby
jsou realizovány především prodejem reklamního času společností MEDIA MARKETING
SERVICES a.s., IČO: 27604942, což je dlouhodobý smluvní obchodní partner společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s. V případě přidělení kmitočtu je žadatel schopen financovat nákup nových
technologií a prostředků nutných k zahájení vysílání z vlastních zdrojů. Společnost nemá žádné
splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám. Doloženo bankovní referencí, obchodním plánem a výpisy o bez bezdlužnosti.
K technické připravenosti k zajištění vysílání žadatel uvedl, že vysílač Rádia BLANÍK na kmitočtu
101,6 MHz / 100 W bude umístěn ve společných prostorách do stojanového rozvaděče. K vysílání
programu bude použito již instalovaného anténního systému. Anténní svod bude doplněn
třívstupovým sdružovačem, kam budou připojeny všechny vysílače, které se v místě nacházejí.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu žadatele. 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 akciová společnost.
Jediným akcionářem žadatele 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.
Základní kapitál žadatele je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 218 000 000,- Kč. Vlastnické vztahy společnosti jsou dle žadatele stabilní, MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED je jediným akcionářem žadatele od listopadu 2008 a tento svůj
status si hodlá zachovat i v budoucnu. Obdobné platí i o statutu společnosti PRORADIO
MANAGEMENT LIMITED jako jediného akcionáře společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED a akcionářů společnosti PRORADIO MANAGEMENT LIMITED. Protože žadatel doložil
údaje o koncových vlastnících, tj. o osobách majících 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 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

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 za toto kritérium přidělila jeden bod ze dvou možných.

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. Žadateli bylo v tomto základním kritériu přiděleno pět
bodů z dvanácti možných bodů, celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně naplněné.
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující dílčí kritéria.
Rada hodnotila kritérium mluveného slova. Žadatel uvedl, že v ranním vysílání bude podíl
v rozmezí 10-15 %, v dopoledním a odpoledním vysílání v rozmezí 6-10 %. Vzhledem
ke skutečnosti, že dolní hranice takto navrženého parametru nedosahuje střední hodnoty
na pokrytém území, Rada za podíl mluveného slova nepřidělila žádný bod.
K podílu autorsky vyrobených pořadů žadatel uvedl, že tento podíl bude 100%. Střední hodnota
tohoto parametru na daném území nelze stanovit. Rada proto přikročila k přidělení jednoho bodu.
Jeden bod Rada přidělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajství a servisních informací.
Podíl zpravodajských a servisních informací vymezil žadatel takto: 30 - 40 % z celkového objemu
mluveného slova ve všední den a 20 - 30 % z celkového objemu mluveného slova během víkendů
a svátků. Střední hodnota na pokrytém území nelze stanovit, Rada za podíl tohoto kritéria přidělila
jeden bod.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění dvou ze tří
dílčích kritérií, která se k němu vztahují. V rámci vysílání programu žadatel nepředpokládá
přebírání vysílání od jiných provozovatelů rozhlasového vysílání. Co se týče orientace na region
a užší lokalitu, Rádio BLANÍK chce dát ve svém vysílání dostatečný prostor všem zásadním
regionálním tématům ze sféry společenského života, sociální oblasti, kultury, sportu
i neziskového sektoru. Obyvatelům Hodonína chce nabídnout kvalitní zpravodajský
a publicistický servis, který by dostatečně informoval o všech důležitých aktivitách. Žadatel svá
tvrzení nedoložil. Z toho důvodu Rada nepřidělila za kritérium orientace na region žádný bod.
Žádné body nebyly žadateli přiznány za kritéria hudebního formátu a podílu formátu na daném
území. Žánrová skladba programu Rádia BLANÍK je charakterizována jako pop, folk a country.
Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, respektive hudebních žánrů je dáno srovnáním
v žádosti o licenci navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem.
Porovnáním hudebního formátu žadatele s nabídkou programů na pokrytém území Rada zjistila,
že na daném území vysílají více než tři obdobné programy v různém rozsahu a mutacích což
znamená neudělení bodů. Výsledným součtem procent se kritérium podíl formátu na daném
území, zařadil do kategorie nehodnocené žádným bodem.

Cílovou skupinu posluchačů žadatel vymezil věkovým rozmezím 30-49 let. Do sekundární cílové
skupiny patří posluchači v rozmezí 20-29 let a 50-59 let. Věková skupina posluchačů je na daném
území dostatečně zastoupena. Proto Rada žadateli v dílčím kritériu rozpětí s ohledem
na programovou nabídku nepřidělila žádný bod.
K dílčímu kritériu programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl, že pro cílovou
skupinu posluchačů je akcentován zpravodajský servis, dopravní informace, sezónní servis
(počasí s Magdalenou Lípovou). To Rada shledala jako prvky vhodné pro danou cílovou skupinu.
V dílčím kritériu vztahujícímu se k programovým prvkům ve vazbě na programovou skladbu byl
žadatel hodnocen jedním bodem.

Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením počtu šesti bodů ze šesti možných.
Dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo zodpovězeno, žadatel v projektu uvedl konkrétní
autorské pořady se stručným obsahem: Počasí s Magdalenou Lípovou, Na cestách s Blaníkem
a Miroslavem Táborským, Písničky vašeho života s Ilonou Csákovou, Slavné desky hezky česky,
Slavné tváře z kalendáře. Žadateli byly přiděleny dva body.
K naplňování kritéria podpory začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel uvedl,
že bude podporovat interprety a představitele kulturní sféry ve městě a blízkém okolí. Podpora
bude spočívat jak v prostoru ve vysílání (pozvánky na jejich akce, rozhovory), tak i v jejich
samotné aktivní účasti v programu akcí Rádia BLANÍK, případně akcí, kde budou mediálním
partnerem. Žadatel svá tvrzení doložil. Rada toto ocenila udělením plného počtu dvou bodů.
Dílčí kritérium ve vztahu k podpoře kulturních akcí a jejímu způsobu bylo splněno, cílem žadatele
je podporovat kulturní akce v regionu, například Svatovavřinecké slavnosti, Svátek vína,
Odemykání řeky Moravy, případně Seriál koncertů dechových služeb. Ze sportovních akcí
například Sportovní hry města Hodonína nebo Mezinárodní silniční běh Skalka - Holič - Hodonín.
Zázemí ve vysílání chtějí poskytnout rovněž neziskovým a charitativním organizacím, které ve
městě a okolí působí. Potvrzení o spolupráci bylo doloženo. Rada za toto dílčí kritérium přidělila
dva body.

V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., které Rada ohodnotila počtem čtyř bodů z možných čtyř.
Žadatel se bude ve vysílání soustředit na romskou a náboženskou menšinu. V dílčím kritériu
identifikace menšiny tak byl žadatel ohodnocen dvěma body. Jako způsob podpory žadatel uvedl,
že budou v regionu šířit osvětu s tím, že právě v segmentu Romů je potřeba představit široké
veřejnosti příklady dobré praxe a také že v některých aspektech mohou být i oni příkladem
majoritní společnosti, například Romský sportovní oddíl, úspěšní studenti nebo zajímavé

osvětové programy. Potvrzení o spolupráci bylo doloženo. Rada toto dílčí kritérium ocenila
udělením dvou bodů.
Za situace, kdy jediný žadatel naplnil s celkovým počtem 25 bodů z 33 možných kritéria týkající
se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž dosáhl 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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - programové podmínky
příloha č. 2 - přehled rozhlasových programů
příloha č. 3 - předpokládaný územní rozsah vysílače

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
-

primární cílová skupina 30-49 let, sekundární cílová skupina 20-29 let a 50-59 let

-

podíl mluveného slova v ranním vysílání 10-15 %, v dopoledním a odpoledním
vysílání 6-10 %

-

podíl zpravodajských a servisních informací ve všední den 30 - 40 % z celkového
objemu mluveného slova, během víkendů a svátků 20 - 30 % z celkového objemu
mluveného slova

-

hudební formát – pop, folk a country

-

podíl autorsky vyrobených pořadů: 100 %

-

zaměření na Hodonín a okolí – informace o aktuálním dění, regionálních akcích,
spolupráce s místními subjekty, podpora regionálních kulturních akcí a začínajících
umělců

Zachytitelnost rozhlasových programů - Hodonín 101,6 MHz / 100 W
Programy přijímatelné velmi dobře
provozovatel / název Programová skladba Cílová skupina
Hudební formát
programu
vysílání
ČRo 1 Radiožurnál
ZpravodajskoPřevaha zpravodajství a
publicistická
publicistiky
celoplošná stanice

ČRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Poměr hudby a mluveného
slova 50:50

Český rozhlas / ČRo 3 kulturní stanice
nejrůznější věkové
Vltava
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

ČRo Brno

regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně 5.0020.00 hod. (po-pá);
6.00-18.00 (so+ne)

dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

Programové prvky

Místní info

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
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…

Menšiny
Speciální pořady
věnované
náboženskému životu,
národnostním
menšinám

Přebírá pořady
regionálních studií

klasická i jazzová hudba, ale programové schéma je ve všední dny
i přenosy z rockových klubů, stejné – ranní zpravodajská Mozaikaalternativní hudba
info z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera – včetně
přenosů
brněnské vysílání nabízí mimořádně regionální vysílání v
pestrou hudební nabídku, od
jihomoravském a
populárních a folklórních písní až po zlínském regionu
vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

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

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

hudební rádio

p. 12-30 let

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

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

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

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

Frekvence 1, a. s. /
FREKVENCE 1

všeobecné
celoplošné rádio
zábavy a informací

zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 2949 let

60.-80. léta + novinky, 40 % informační diskusní kluby,
služba regionům v rámci ---------------------česká hudba, střední proud, publicistické pořady (Press klub),
celoplošného vysílání
rock, dance, folk, country
interaktivita – práce s posluchačem,
rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o
kulturních a sportovních aktivitách
(konkrétní regiony) – obecné rádio, –
kontaktní rádio – každodenní partner
– přístupné všem, zpravodajství

RADIO UNITED
hudební regionální
BROADCASTING s. r. stanice středního
o. / KISS
proudu

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

dynamický program plný trendových aktuální informace o
pořadů, např. ráno s Borkem a
společenském a
Alenou, dopravní zpravodajství,
kulturním dění
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s
Kissem na cestách

hudební složkou
oslovuje menšiny
obyvatelstva podle věku

RADIO UNITED
lokální hudební
BROADCASTING s. r. stanice s rockovou
o. / Radio Beat –
orientací
Ru/138/01

p. 35-55 let

rocková hudba

podíl mluveného slova 8 %,
informační a zpravodajský servis,
počasí, doprava, očekávané události,
sport, hudební publicistika, zábava

----------------------

JUKE BOX, spol. s r.
o. / RADIO ČAS-FM

p. 18-55 let

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

zpravodajství (sport, počasí, dopravní stručný zpravodajský
informace, smogové zpravodajství), blok sestavený z událostí
soutěže, programy Večer
regionálního charakteru
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na
devátou, Country v Čechách a na
Moravě, Rockové a country balady,
hudební výročí dne, hitparády…

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

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

Rádio Pálava s. r. o. / regionální hudebně- p. 20-29, s. 16-50
Rádio Jih
zábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

NONSTOP s. r. o. /
RÁDIO KROKODÝL

PS KŘÍDLA, s. r. o. /
Rádio PETROV

posílený prvek country a
povoleno odpojování – vysílací
folk pro RADIO ČAS-FM jižní okruhy Ostrava, Olomouc, Zlín,
Morava
Valašsko, Zlín, jižní Morava; pro
okruh jižní Morava změna LP –
upřesnění hudebního formátu
vysílací okruh Radio Čas
posíleno o klasický rock, folkrock,
Rock na kmitočtu Třinecs doplněním spřízněných žánrů
Godula 89,5 MHz
maximální zaměření na
podíl mluveného slova z celkového
českou hudební produkci – denního podílu vysílání 20-25 %.
65 %, rock, folk, pop
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

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 %
hudebně-zábavná
15-45 let, primárně 20- pop, rock, současná taneční zprávy, počasí, kultura, publicistika,
regionální rozhlasová 29 let
hudba, širší hudební záběr o politika, ekonomika, sport
stanice
víkendu, mluvené slovo 3-17
%

důraz na lokální
informace

hudební regionální
stanice

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

Programy přijímatelné dobře

cílová skupina 30-39

80. léta – současnost – pop,
folk a taneční hudba,
hudební formát hot AC
s regionálními vybočeními
(folk) 1× týdně moravská
dechová hudba

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

retro formát (1975-1985),
30 % folk a country, 7,5-10
% mluveného slova, 8-10
zpravodajských relací ve
všední dny, 3-5 o víkendu,
30 % české a slovenské
hudby, brněnská hudební
scéna

aktuální informace, pravidelné
zpravodajství, počasí, publicistika,
strip talk show

informační servis pro
jihomoravský region

provozovatel / název
programu
RADIO UNITED
BROADCASTING s. r.
o. / KISS

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
hudebně-informační p. 25-45 let
stanice kulturního
zaměření

RADIO PROGLAS s. r. rodinné rádio
o. / RADIO PROGLAS

široké spektrum

Hudební formát

Programové prvky

hudba 60. léta – současnost, soutěže, hraní na přání, bloky Dobré
důraz na českou tvorbu
ráno, Music Expres, Fanclub, Melody
time, noční hity. Informace, zprávy
včetně dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných, hitparády,
hudební víkendy, podíl mluveného
slova ve vysílání 6 – 14%

Místní info

pracovní příležitosti
---------------------v regionu, kalendárium,
co s volným časem, tipy
na dovolenou,
zajímavosti, program
Váš názor

podíl vážné hudby neklesne vysílání s důrazem na křesťanské
denně zprávy
pod 16 % z hudební
pojetí hodnot, pestrá nabídka pro
z pokrytých regionů
produkce
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 neklesne pod
42,9 %
35 %
podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů
podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %

Menšiny

duchovní pořady

AZ Media a. s. /
ROCK MAX

hudební
30-45 let s přesahy
zpravodajská a
kontaktní rozhlasové
stanice

rocková hudba v celé její šíři podíl mluveného slova 6-20 hod. 8,5bez omezení žánrové a
15 %; v časech 5-6 hod. a 20-22 hod.
subžánrové specifikace
5-8,5 %; podíl zpravodajských a
servisních informací 25-50 % z
celkového podílu mluveného slova.
Servisní informace (počasí zacílené
na region, kalendárium), události
(moderátor v ploše mimo redakci),
vlastní dopravní servis s aktivní účastí
posluchačů, realizovaný přes
bezplatnou linku,sezónní servis
(např. zimní střediska, cyklotipy

regionální zpravodajství
z regionu, kontaktní
pořady (telefonní
soutěže), regionální
publicistika

Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-59 720/2017-613 ze dne 4. 10. 2017.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HODONIN DOLY 101,6 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (35 104 obyvatel)

