
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
hlasovala: 

1. 
BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
IČ: 26145430 
Říčanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 

Gama media s.r.o. 
IČ: 25028499 
Fr. Halase 845 
434 01 Most 

3. 
Radioclub FM 88.0, s.r.o. 
IČ: 25020471 
Wenzigova 4/1872 
120 00 Praha 2 

4. 
Rádio Podještědí, s.r.o. 
IČ: 27178251 
NaŽertvách 24/132 
180 00 Praha 8 

R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 

Sp.zn.: 200B/1044/CUN/PRO 
Č.j.: cun frijfOi 
Zasedání Rady 20 / bod 3 
Vypracoval: Petr Kozák 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (déle jen zákon č. 231/2001 Sb) , a podle ustanoveni § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, vydala dne 4. listopadu 2008 toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Gama media s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Fr. Halase 845, 431 01 
Most, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio, s využitím souboru 
technických parametrů Most - široký vrch 107,9 MHz / 200 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto 
rozhodnuli. 



časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysíláni: dle souboru technických parametru Most - Široký vrch 107,9 MHz / 200 
W, souřadnice [LON/LAT] WGS 84 13E3725 / 50N3059 

Základní programová specifikace a dalěi proaramové podmínky: 
Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s místními a regionálními informacemi 

Příloha c. 1 o dvou listech ( licenční podmínky Gama rádio), příloha Č. 2 (Přehled rozhlasových stanic -
lokalita Most), tvoři nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

II. 
1. Rada z a m í t á žádost o uděleni licence s využitím souboru technických parametrů Most - Široký 
vrch 107,9 MHz / 200 W společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČO: 26145430, se sídlem Řičanská 3. 
č.p. 2399, 101 00 Praha 10. 
2. Rada z a m í t á žádost o uděleni licence s využitím souboru technických parametrů Most - Široký 
vrch 107,9 MHz / 200 W společnosti Radloclub FM 88.0. s.r.o.. IČO: 25020471, se sídlem Wenzigova 
4/1872,120 00 Praha 2. 
3. Rada z a m í t á žádost o uděleni licence s využitím souboru technických parametrů Most - Široký 
vrch 107,9 MHz / 200 W společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., IČO 27178251, se sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rada dne 29.července 2008 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční 
řizeni o udělení licence k provozováni rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysilačů -
souboru technických parametrů Most - Široký vrch 107,9 MHz / 200 W. Lhůta pro podání žádostí o udělení 
licence byla stanovena do 2. záři 2008, do 19:00 hod. 

O uděleni licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu tito účastníci řízení (uvedení podle 
abecedního pořadi): BROADCAST MEDIA, s.r.o., Gama media s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o., Radioclub 
FM 88.0, s.r.o., Radio Šumava, s.r.o. Všichni účastnici řízeni zaplatili správní poplatek ve výši 15.000,- Kč 
podle zákona č. 634/2004 Sb.. o správních poplatcích. 

Rada dne 5. záři 2008 podle ustanoveni § 14 odst 5 zákona č. 231/2001 Sb. vyzvala žadatele Radioclub 
FM 88.0, s.r.o., a Radio Šumava, s.r.o. k odstranění nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění 
do 15 dnů od doručení výzvy. 

Poté, co společnost Radio Šumava, s.r.o. do 15 dnů od doručeni výzvy žádost nedoplnila, Rada dle § 14 
odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb.. na svém 18 zasedání dne 7 října 2008, její žádost odmítla. 

Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo 
dne 21 . října 2008. 

Na základě podaných žádostí, včetně doplnění k výše uvedené výzvě, a údajů o účastnicích řízeni, Rada 
dospěla k závěru, že všichni účastnici splňují předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanoveni § 
13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., a že jejich žádosti o udělení licence obsahují náležitosti podle 
ustanoveni § 14 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada po prvotním přezkoumáni včasnosti a řádnosti podání žádosti o licenci posuzuje žádosti podle kritérií, 
jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.. Rada nemá povinnost zvlášť 
účastníky licenčního řízeni o kritériích poučovat, není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další 
kritéria a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen některá 
z uvedených kritérii. 
Je zřejmé, že kritéria hodnoceni žádostí o uděleni licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci 
správního uváženi ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérii porovnala a zhodnotila. 
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodováni o udělení licence Rada hodnotí: 



a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysíláni, včetně výsledků 
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního 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 nebo televizního vysíláni na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním 
pokryto, 
d) zastoupeni evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v 
navrhované programové skladbě televizního vysíláni, jde-li o licenci k televiznímu vysílání, 
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby, 
f) v televizním vysíláni připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky pro sluchově postižené, 
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. 

Volná úvaha Rady není zcela libovolná a je třeba, aby rozhodnutí bylo přezkoumatelné. Rada je povinna se 
uvedenými kritérii zabývat, opatřit si za tím účelem i potřebné dúkazni prostředky, provést jimi důkazy, 
vyvodit z těchto důkazů skutková a právní zjištěni a následné při respektování smyslu a účelu zákona 
dospět při dodržování pravidel logického vyvozování k rozhodnutí. 

Rada přijala pravidla pro postup při hodnoceni žádostí v licenčním řízení jako svůj vnitřní předpis (Manuál 
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového 
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni 
rozhlasového a televizního vysílání ze dne 28. dubna 2005) a podle těchto pravidel a kritérií provedla 
hodnocení účastníky podaných žádosti o udělení licence. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto 
pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodováni Rady. není však zároveň nijak rigidní ani svazující. 
Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohledněni názorů jednotlivých členů Rady. Postup podle těchto pravidel 
ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnuti Rady v licenčním řízení. 

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzeni žádostí účastníků řízeni z pohledu skutečností 
významných pro rozhodnutí Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti stanovila následující 
dílčí kritéria: 

1) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č 231/2001 Sb -ekonomická připravenost 
- základní ekonomický rating žadatele (ekonomická stabilita, ekonomické zdrávi, ekonomické postavení, 

pověst, a věrohodnost žadatele), 
- výše základního kapitálu 
- struktura a množství prostředků vyčleněných na Investici do vysíláni 
- stadium existence žadatele 
- schopnost žadatele zahájit vysíláni ve stanoveném (zákonném) termínu 
- finanční zajištěni vysíláni 
2) k § 17 odst. 1 plsm, a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost 
- smluvní zajištěni předpokladů k zahájení vysílání 
- navrhovaná organizační struktura žadatele 
- personální vybavenost nezbytnými odborníky 
- schopnost a připravenost zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 
3) k § 17 odst. 1 plsm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost 
- vybavenost žadatele technickými prostředky 
- přistup žadatele ke zkoordinované kótě 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 
4) k § 17 odst 1 plsm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti 

rozhlasového vysíláni, pokud v této oblasti podnikal 
- ekonomické výsledky podnikáni uchazeče 
- dodržováni právních předpisů a etických norem platných v oboru 
- plněni licenčních podmínek 
- přinos rozvoji původní tvorby 
- přinos rozvoji kultury menšin 

5) k § 17 odst. 1 plsm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
- právní forma žadatele 
- stabilita vlastnických vztahů žadatele 
- právní forma zakladatele či společníka žadatele s nejvétšim podílem 



6) k § 17 odst. 1 pfsm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
- předpoklad rozšířeni a obohacení programové skladby 
- předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou programovou skladbu 
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
- vlastní původní tvorba žadatele 
- podmínky pro splněni žadatelem deklarovaných záměrů 
- ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům 
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
- hodnocení druhu a počtu menšin, na něž se žadatel hodlá zaměřit 
- konkrétní potřeby menšin, které žadatel hodlá uspokojovat 
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám 

Podklady pro rozhodnuti Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení licence, 
protokol z veřejného slyšeni, rozbor programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na 
územi, pro něž má být licence k vysíláni udělena, skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední 
činnosti a zejména objektivizované a hmotně zachycené hodnoceni žádosti členy Rady podle zákonných 
skutečností významných pro rozhodnuti a podle v jejich rámci Radou stanovených dílčích kritérií. Takto 
shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí. 

V souladu s vnitřním předpisem přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci shora 
uvedených dílčích kritérii objektivně zhodnotila míru naplněni jednotlivých skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Hodnocení prováděli jednotliví členové Rady 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 objekttvizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke 
komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplněni všech významných skutečností podle 
ustanovení § 17 zákona č 231/2001 Sb 

Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavni podklad pro rozhodování Rady o 
vlastním uděleni licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na 
neveřejném zasedání Rady hlasováním. 

Na základě všech v řízeni shromážděných podkladů a po důkladném zváženi obsahu všemi účastníky řízení 
podaných žádosti o uděleni licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Gama Rádio s využitím souboru technických parametru Most - Široký vrch 107,9 MHz/ 200 W na 
dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnuti účastníku řízeni uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnuti -
Gama media 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 na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona 
č. 231/2001 Sb. 

Po provedeném důkladném a objektivizovaném hodnoceni žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence 
udělena, vyplynuly zejména následující důvody, kterými se Rada při uděleni řídila 

Účastník řízení Gama media s.r.o. požádal o uděleni licence k provozování hudební stanice s rockovým 
zaměřením, s místními a regionálními informacemi, s cílovou skupinou posluchačů 25 - 50 let. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysíláni 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Provoz společnosti je zajištěn finančními 
vklady společníků a v případě potřeby bude finanční hotovost poskytnuta formou dlouhodobé půjčky 
společníků. Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč a je zcela splacen. Účetni závěrky společnosti za 
minulá období jsou řádné uloženy u Krajského soudu v Ústi nad Labem. Společnost má běžný účet zřízený 
u Komerční banky v Mostě a nemá k dnešnímu dni žádný úvěr ani půjčky od třetích osob, ani žádné 
závazky či pohledávky z obchodní činnosti po splatnosti, smluvní splatnost u dodavatelů i odběratelů je 14 
dnů. Pokud jde o organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit 
vysílání v Mostě v zákonem stanovené lhůtě, jeho personální vybavení je dostatečné a Rada konstatovala, 
že skýtá předpoklad schopnosti a připravenosti zahájit vysíláni ve stanoveném termínu. Stejně tak 
technickou vybavenost žadatele Rada shledala vlc než dostatečnou, vzhledem k tomu, že navržené 



technické vybaveni splňuje všechna kritéria profesionálního vybaveni rozhlasové stanice. Se všemi 
dodavateli je uzavřena dohoda o odběru zařízení v případě získáni licence. S majiteli objektu, kde bude 
rádio sídlit je uzavřena dohoda o umístění vysílače trasy a studií. Smluvně má žadatel zajištěn pronájem 
stanoviště vysilače s firmou 0 2 Telefónica. 
Prostory pro Gama Rádio jsou již nyni vybaveny kompletní počítačovou síti od firmy WMS z Mostu. Každý 
zaměstnanec tak bude napojen na internet a to jednak na informační servery, tak i na vlastni stránky rádia, 
které bude přes individuální přístupy neustále obměňovat. Stránky rozšiřuji pole působnosti radia v oblasti 
vlastni propagace, návštěvníkům poskytuji rozšířený zpravodajský servis z regionu, včetně rozhlasových 
reportáži. 

Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tato společnost má tři společníky.a to Irig. 
Romana Viktora, podíl 34%, Petru Kutovou, MBA, podíl 33% a Petra Petříka, podíl 33%.. 

Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů 
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb.. projekt rockového programu žadatele, s přesahy do příbuzných žánrů s podporou regionální hudební 
scény, podle názoru Rady přináší do regionu nové programové prvky, které zde dosud nejsou primárně 
zastoupeny. Žadatel chce využit velkého potenciálu z oblasti rockových žánrů a nabídnout zpočátku do 
vysílání více než 2.500 skladeb, přičemž tento playlist se bude do budoucna nadále rozšiřovat, a tak nebude 
docházet k jejich častému opakováni. Rada taktéž ocenila navrhované specializované komponované 
hudební pořady z jednotlivých oblasti rockových žánrů a důraz místní a regionální zpravodajství, publicistiku 
a reportáže žadatele. Při tvorbě svých pořadů žadatel hodlá spolupracovat s místními a regionálními deníky 
a kulturními institucemi. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 plsm e) zákona 
č. 231/2001 Sb.. Rada kladné zhodnotila, že žadatelé jsou sami pořadateli hudebních festivalů, bluesových i 
rockových, ve kterých dávají prostor i amatérským a začínajícím hudebním skupinám, a kterým hodlají dát 
prostor i ve vysíláni. Žadatelé pořádali několik ročníků projektu REK na podporu regionální kultury, kde 
vydávali hudební nosiče právě amatérským a začínajícím hudebním skupinám. S využitím kontaktů na tyto 
lokální zdroje a ve spolupráci s regionálními nahrávacími studii žadatelé hodlají takto podporovat mladé 
talenty a dát jim tak možnost se mediálně prezentovat. 

Ohledné přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada ocenila, že žadatel 
předpokládá trvalou spolupráci s organizacemi , které se zabývají touto sociální problematikou, a hodlají 
mediálně prezentovat případné zajímavé hudební projekty, které z těchto menšin vzejdou. V souvislosti 
s tímto Rada dále zohlednila prostor, který žadatel hodlá věnovat problematice nezaměstnanosti, která je 
v regionu dlouhodobě vysoká a týká se ve velké míře právě národnostních menšin. Žadatel hodlá ve 
spolupráci s úřady práce, okresních hospodářských komor, regionální rozvojové agentury a Severočeského 
sdruženi mést a obci, které připravuji programy na podporu nezaměstnanosti, předávat informace z tohoto 
resortu, jako např. informace o rekvalifikačních kursech, průmyslových zónách apod. 

Poté, co Rada jednotlivě zhodnotila všechny skutečnosti významné pro rozhodnuti o žádostech o uděleni 
licence a provedla vzájemné porovnáni, dospěla k závěru, že zákonná. Radou zkoumaná, kritéria pro 
uděleni licence v nejvyššl míře naplňuje právě žádost společnosti Gama media s.r.o. Pň porovnání 
jednotlivých kritérii absolutně vyniká nad ostatními účastníky řízení zejména v hodnoceni přínosu uchazeče 
pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., velmi 
pozitivně (a zároveň příznivěji než u ostatních účastníků) je hodnocena také významná skutečnost podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb, tedy přínos žadatele k zajištěni rozvoje kultury 
národnostních, etnických a jiných menšin Žádost Gama media s.r.o. je komplexní a vyvážená, ve 
významných kritériích překonává ostatní účastníky a nemá výrazné slabiny. 

Po přijeti rozhodnuti o uděleni licence Radě nezbylo, než se transparentním a přezkoumatelným způsobem 
vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnoceni ve vztahu k neúspěšným žadatelům 

Rada se vypořádala s žádosti účastníka řízeni BROADCAST MEDIA, s.r.o., který požádal o udělení licence 
k provozování hudební stanice s rockovou orientací Radío BEAT, s cílovou skupinou střední generace 
s přesahem k nižším věkovým skupinám. 



Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysílání 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového 
vysíláni programu Radio Beat a v tomto oboru podnikáni si vede velmi dobře. Jde o plně ekonomicky 
soběstačný program, příjmy plynoucí z prodeje reklamního času a sponzoringú pokrývají náklady provozu 
stanice. Žadatel patří do silné mediální skupiny Radio Investments s.r.o. a díky tomu si může dovolit 
provozovat a rozvíjet žánrové stanice. 
Pokud jde o organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit vysíláni v 
Mostě v zákonem stanovené lhůtě, jeho personální vybavení je dostatečné a Rada konstatovala, že skýtá 
předpoklad schopnosti a připravenosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu. Rada shledala jako zcela 
vyhovující také technickou připravenost žadatele, vzhledem ktomu, že vysílání a technické zajištění šíření 
signálu programu Radia BEAT v Mostě bude zajišťovat smluvní partner žadatele, společnost České 
Radiokomunikace, a s . 
Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tato společnost má jediného (100 % ) 
vlastníka. 

Ohledně přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů na pokrytém 
území podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., projekt čistě rockového programu žadatele podle 
názoru Rady přináší do regionu nové programové prvky, které zde dosud schází Rada ocenila velký playlist 
radia, ve kterém se nachází více než 30 000 skladeb, což zaručuje více než dostatečnou variabilitu 
vysílaných hudebních skladeb, nedochází tak k častému opakování jen několika populárních písniček. Navíc 
jsou zde zastoupeny exkluzivní reportáže a rozhovory pořizované redaktory a externími spolupracovníky. Při 
tvorbě svých pořadů žadatel spolupracuje s renomovanými hudebními publicisty a osobnostmi české 
rockové scény. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanoveni § 17 odst 1 písm. e) zákona 
č 231/2001 Sb. Rada ocenila aktivní podporu české hudební scény ze strany žadatele, jak např soutěž 
mladých rockových kapel („Naděje Beatu). 

Ohledné přínosu žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada shledala, že žadatel, 
s védomim toho, že na Mostecku jsou zastoupeny příslušníci menšinového obyvatelstva, hodlá tuto 
skutečnost zohledňovat v programových prvcích, které jsou svou informační zaměřeností vhodné pro využiti 
ke komunikaci s menšinami. Jde o informace a zpravodajství reagující na aktuální témata ze života 
menšinové populace. 

Rada ve svém hodnocení žadatele BROADCAST MEDIA, s.r.o. příznivě zhodnotila významné skutečnosti 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) a c), méně příznivě pak hodnotila významné skutečnosti podle 
ustanoveni § 17 odst. 1 písm. e) a g). Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence tak nebyla 
naplněna v takové míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Gama media s.r.o. 

Rada se dále zabývala žádostí společnosti Radioclub FM 88.0, s.r.o., která předložila projekt hudebně -
informační rozhlasové stanice RÁDIO PRO, se zaměřením na cílovou skupinu 25 - 45 let. Výrok o zamítnutí 
žádosti tohoto účastníka řízení o uděleni licence odůvodňuje Rada zejména těmito skutečnostmi: 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysílání 
podle ustanoveni § 17 odst. 1 plsm. a) zákona č. 231/2001 Sb, Žadatel není provozovatelem rozhlasového 
vysílání, společnost bude financovat technické investice a provozováni požadovaného kmitočtu z vlastních 
provozních zdrojů a v počáteční fázi se střednědobou finanční výpomoci, která je garantovaná financující 
bankou resp. vlastníky. Již od druhého roku provozu předpokládá samofinancování a schopnost splácet 
přijaté finanční výpomoci. 

Pokud jde o organizační připravenost, žadatel uvádř vysíláni bude připravované a odbavované ze studii 
v Mostě, regionální zpravodajství bude zajišťováno vlastními reportéry a reportéry, informační zdroje 
celorepublikové a mezinárodní pak budou využívány ve spolupráci s korporátními strukturami skupiny 
Lagardere v ČR. Rada vnímá také technickou připravenost žadatele jako vyhovujicí. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanoveni § 17 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.. nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka. 



Ohledně přínosu 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., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje hudebně informační rádio se zaměřením na 
cílovou skupinu 25-45 let. Pokud jde o hudební formát tedy největši současné pop-rockové hity a zároveň 
oblíbené hity 80. a 90. let, Rada má za to. že obdobné hudební formáty se stejnou cílovou skupinou však 
jsou již v regionu zastoupeny (např. vysílání programů Fajn North Music, Fajn Rádio AGARA a Hitrádio FM 
Most - v případě těchto jde o hudebně-zábavné či hudebně-zpravodajské stanice posílenou informační a 
zpravodajskou složkou ), a tak přínos tohoto projektu je z tohoto hlediska diskutabilní. 
Rada ocenila u tohoto projektu výrazný podii mluveného slova zaměřeného na region přizpůsobený 
každodennímu rytmu života v regionu. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 
plsm. e) zákona č. 231/2001 Sb., alespoň pokud se týká vysílání s akcentem na dění v Severních Čechách, 
jak žadatel v projektu uvádí. Jeden z vysílacích bloků bude věnován regionální hudební společenské scéně. 
Žadatel klade důraz spíše na zavedené osobnosti a projekty, ale počítá i s podporou začínajících umělců 
skrze informace o kulturním a hudebnim děni v regionu. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 
odst. 1 plsm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel uvádí, že nezamýšlí žádné specializované programy 
zaměřené na menšiny, ale hodlá toto zajišťovat prostřednictvím vyváženosti a objektivity poskytovaných 
informací, a chce se zaměřit na komerční podporu projektů komunit národnostních menšin, a tím vytvářet 
prostor pro jejich popularizaci v daném regionu. 

Rada ve svém hodnocení žadatele Radioclub FM 88.0,s.r.o. příznivě zhodnotila významné skutečnosti 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b), méně přiznivě pak hodnotila významné skutečnosti podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g). Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence tak 
nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Gama media s.r.o 

Rada se také zabývala žádosti společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., která předložila projekt rozhlasové 
stanice s formátem skrz žánry nejen pro aktivní dospělé Rádio Hey Sever, se zaměřením na cílovou skupinu 
23 - 35 let. Výrok o zamítnuti žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence odůvodňuje Rada následně: 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysíláni 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového 
vysílání programu Rádio Hey Sever. Společnost disponuje částí finančních prostředků pro realizaci projektu 
a dalši nezbytné finanční prostředky získá na základě smlouvy o půjčce od společnosti GES MEDIA 
ASSET, a s . Organizační připravenost žadatele je podle mínění Rady postačující Žadatel má podle názoru 
Rady dostatek technických komponentů a ostatní techniky potřebné k provozu rádia a vybavení kanceláří. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů 
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanoveni § 17 odst. 1 plsm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt přebírá program Rácia Hey Sever. Cílovou skupinou jsou 
posluchači ve věku 25-35 let. Rada ocenila důraz, který žadatel klade na českou a slovenskou hudbu, 
zejména současnou, i když Rada konstatovala, že v tomto se programová nabídka částečně překrývá 
s některými v regionu zastoupenými stanicemi - např. RÁDIO IMPULS. Žánrově jde o projekt nevyhraněný, 
zahrnující od rocku, přes pop až po moderní taneční hudbu. Informační složka bude tvořena zpravodajskými 
rubrikami a servisními sděleními programu Rádia Hey Sever, s tlm, že informace pro Mostecko hodlá 
žadatel zapracovat do stávajícího programu. 

Rada dále hodnotila projekt po stránce naplněni kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve 
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., které shledala jako spíše nedostatečné zvláště ve 
srovnání s vítězným projektem, neboť žadatel konkrétní záměry v této oblasti neuvádí. 



Pokud jde o kritérium přínosu k zajištěni rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že žadatel š i j e vědom přítomnosti národnostních a etnických 
menšin v daném regionu, a na tuto skutečnost hodlá reagovat především skrze zpravodajství a dalši 
programové prvky, které jsou svoji strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využiti ke komunikaci 
s těmito menšinami. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Rádio Podještědi, s.r.o. neuspěl v hodnoceni významných 
skutečnosti podle ustanoveni § 17 odst. 1 písm c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb.. příznivěji jsou 
hodnoceny významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b), zákona č. 231/2001 Sb.. 
avšak zákonné, (Radou hodnocená) kritéria pro uděleni licence nebyla naplněna v takové miře, jako je tomu 
v případě úspěšné žádosti Gama media s.r.o. 

S výše uvedenými výroky pak přímo koresponduje záznam o bodovém hodnocení žadatelů vyhotovený 
vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zaznamenány výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a miře 
naplněni jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných 
žádostech (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno) Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení 
žádostí byly v tomto písemném záznamu objektivně zachyceny výsledky hodnoceni žádosti jednotlivými 
členy Rady a Radou jako celkem. Tento záznam pak tvořil přehledný podklad pro komplexní zhodnocení 
žádosti a finální rozhodnuti Rady o udělení licence. 

V uvedeném bodovém hodnoceni dosáhli jednotliví účastníci řízeni výsledků, které při vzájemném 
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazné určit kvalitu a míru naplněni zákonných skutečností 
významných pro rozhodnuti Rady u jednotlivých účastníků, dále í stanovených kritérií, a porovnat mezi 
sebou navzájem účastníky řízeni a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího. 

Tlm má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijeti rozhodnutí o udělení licence, a to jak 
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixováni skutkového stavu významného pro 
rozhodnuti Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnuti 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 řadu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízeni, řízeni o rozkladu, o přezkumném 
řízení a o obnově řízení a novém rozhodnuti. 

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

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

P o u č e n í : 

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

V Praze dne 4. listopadu 2008 

Irfo. Václav Zák 
- ^ A D ^ s i i ždseda Rady 
* . pró Ffcžtóasové a televizní vysíláni 

vypraveno dne: 

2 6 -11- 2008 



Příloha č. 1 

Základní programová specifikace a dalši podmínky 

Označeni provozovatele vysíláni s licenci; Gama media s.r.o. 
Označeni (název) programu: Gama Rádio 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Obsah: 
I. Základní programová specifikace 
II. Další programové podmínky 
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni k udělení licence 

(§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) 
2) Jednotlivé programové podmínky 
3) Programové schéma 

I. Základní programová specifikace 

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

II. Dalši programové podmínky 

1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k uděleni licence (§ 
17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) 

- Hudební formát: hudba 60. až nultých let české, slovenské, evropské, americké i světové provenience 
s orientaci na rock, s přesahy na blues a soft rock s podporou regionální hudební scény 
- aktuální lokální a regionální zpravodajství s využitím reportáží, moderovaných publicistických pořadu 

z oblasti politiky, společenského života, hudby i sportu 

2) Jednotlivé programové podmínky 
- cílová skupina 25-50 let 
- 1 0 % podíl mluveného slova v čase od 06:00 do 19:00 hod. 
- 1 0 % podíl české tvorby ve vysílání (měřeno za 24 hodin) 
- Gama rádio nebude přebírat vysíláni od jiného provozovatele 
- podpora regionální kultury, sportu a hudby 

3) Programové schéma 

Po-Pá 
06.00-09:00 Ranní vysílán! - zpravodajství o délce min.2 minuty včetně předpovědi počasí a dopravního 

servisu, vždy v celou a půl, aktuálně nohou být zařazeny i v čase kolem čtvrt nebo tři čtvrtě 
Mohou se objevit krátké telefonické soutěže. Identifikační jingle vždy na začátku hodiny, 
promo spoty a upoutávky v reklamních pauzách. 

09:00-14:00 Dopolední vysílání - zpravodajství o délce min.2 minuty společně s kulturním servisem, vždy 
v celou. Reportáže, veřejná servisní sdělení, telefonáty a moderované publicistické pořady 
s různým zaměřením - politika, sport, veřejný život, telefonické vstupy posluchačů, v průběhu 
hodiny aktuálně dopravní servis, každou hodinu se může hrát písnička na přání. Identifikační 
jingle vždy na začátku hodiny, promo spoty a upoutávky v reklamnich pauzách. 

14:00-19:00 Odpolední vysílání - zpravodajství vždy včelou, veřejná servisní sdělení, telefonické 
Informace ze sportu, informace z kultury a soutěže. Dopravní servis dle aktuálnosti. V každé 
hodině se hraje písnička na přáni. Identifikační jingle vždy na začátku hodiny, promo spoty a 
upoutávky v reklamních pauzách. 

19:00-23:00 Večerní vysílání - zpravodajství o minimální délce 2 min. vždy včelou, kontaktní hodiny 
s posluchači, tématické hudební pořady. Identifikační jingle vždy na začátku hodiny, promo 
spoty a upoulávky v reklamních pauzách. 

23:00-06 00 Nočni vysíláni - zpravodajské vstupy obsahující souhrny zpravodajství uplynulého dne, 
předpovědi počasí a opakování reportáží a publicistických pořadů ze dne. Identifikační jingle 
vždy na začátku hodiny, promo spoty a upoutávky v reklamních pauzách. 



Víkendy 
08:00-13:00 Víkendové ráno - soutěže, informace z kultury, sportovní pozvánky, písnička na přání a 

zpravodajské souhrny. Identifikační jingle vždy na začátku hodiny, promo spoty a upoutávky 
v reklamních pauzách. 

13:00-18:00 Víkendové odpoledne - krátké zpravodajské souhrny a sportovní děni - přímé telefonáty ze 
stadionů a sportovišť nejen z regionu, ale současně výjezdních míst jednotlivých klubů. 
Aktuální zpravodajství, informace z kultury a soutěže. Každou hodinu se může hrát písnička 
na přání. Identifikační jingle vždy na začátku hodiny, promo spoty a upoutávky v reklamních 
pauzách. 

18:00-23:00 Večerní vysílání - převažuje hudební složka prokládaná rubrikami ze světa hudby. Kontaktní 
pořady s posluchači. Identifikační jingle vždy na začátku hodiny, promo spoty a upoutávky 
v reklamních pauzách. 

23:00-08:00 Nočni vysíláni - zpravodajské vstupy obsahující souhrny denního zpravodajství, předpovědí 
počasí a opakováni publicistických pořadů a reportáži ze dne. Identifikační jingle vždy na 
začátku hodiny, promo spoty a upoutávky v reklamních pauzách. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada prc rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova i|q / 6,120 0 0 Praha 2 

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + L\20 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  

www.rrtv.cz 

Gama media s.r.o. 
Bělehradská 360 
43401 Most 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/1020/zab/Gam 
Č. j . :zab/1792/2012 
Zasedání Rady č. 9 - 2012 / poř.č.: 39 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele, Gama 
media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Roudnice nad Labem 106,1 
M H z / 1 0 0 W, toto: 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Roudnice nad Labem 106,1 MHz / 100 W (vysíláním 
zásobeno 21 809 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. 
Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 
odst. 1, Rada uděluje provozovateli Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, 
PSČ 434 01 , souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením kmitočtu Roudnice nad Labem 106,1 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 14 14 46 / 50 25 27 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové 
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Roudnice nad 
Labem 106,1 MHz / 1 0 0 W a mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně 
chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače. 

Odůvodnění: 

Gama media s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 
2008/1044/CUN/PRO). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Chomutov silo 89,7 MHz / 0,2 kW 
a Most 107,9 MHz /0 ,5 kW. 

Dne 15. listopadu 2011 č.j. 9111 byla Radě doručena žádost provozovatele Gama media s.r.o. 
spočívající v přidělení kmitočtu Roudnice nad Labem 106,1 MHz / 200 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem ze dne 3. listopadu č.j zab/3747/2011) a 
souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Dne 4. dubna 2012 č.j. 3870 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

rozhodnutí 
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Roudnice nad Labem 106,1 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 14 46 / 50 25 27 
ERPmax 100 W 

ERPmax snížen oproti původní žádosti z důvodu zajištění kompatibility s rozhlasovou sítí, zejména s 
kmitočty Ústí nad Labem Svadov 106,2 MHz, Liberec Hanychov 106,1 MHz, Pardubice 106,0 MHz a 
Mladá Boleslav 1 106,2 MHz. 

Anténní vyzařovací diagramy předávaných kmitočtů stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 2. 4. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Roudnice nad Labem 106,1 MHz byl stanoven počet obyvatel 21 809. 

Dne 14. dubna 2012 č.j. 4142 bylo Radě doručeno vyjádření, ve kterém provozovatel Gama media s.r.o. 
uvádí, že souhlasí se snížením výkonu vysílače. 

Anténní vyzařovací diagram předávaných kmitočtů stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 
24. února 2011. 

Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W, a proto hodnotí mimo jiné i bonitu 
technického parametru uvedeného v žádosti. 

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání 2011, poř.č. 45. 

Hodnocení změn v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických parametrů 
Roudnice nad Labem 106,1 MHz /100 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadované změny, tedy zda jde o změny v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Hudební rozhlasová stanice s rockovým 
zaměřením, s místními a regionálními informacemi", lze tedy požadované změny vyhodnotit jako změny 
v intencích původně udělené licence. 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je použit 
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílače kmitočtu: 

Pro kmitočet Roudnice nad Labem 106,1 MHz byl stanoven počet obyvatel 21 809. 

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen 
statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v těchto případech je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na území Roudnice nad Labem vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 
2 regionální rozhlasové programy provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové programy 
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a 10 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být 
potenciálními posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na území Roudnice nad Labem (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) bylo vyhlášeno 
jedno licenční řízení. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonitv v dané žádosti o změnu licence provozovatele Gama media s.r.o. Z výše  
uvedených důvodů je možno rozhodnout o souborech technických parametrů jako o  
nedostatečně bonitních na to. aby mohly byt předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na  
základě hodnotících kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b), c l . e) a g) rozhodovat zda je možné udělit  
souhlas dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 
Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 

Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností 
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud 
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí 
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody 
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou 
specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho žádost 
obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost Gama Media s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Gama Rádio s neměnnou základní programovou specifikací „Hudební rozhlasová stanice s rockovým 
zaměřením, s místními a regionálními informacemi". Cílem programu (jak vyplývá z projektu, na základě 
kterého byla provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o udělení licence tomuto 
programu) je provozovat vysílání s rockovým zaměřením. 

Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu Gama Rádio a dalších programů zachytitelných na 
daných území jsou v příloze tohoto materiálu, které slouží Radě pro správní úvahu o udělení resp. 
neudělení souhlasu s požadovanými změnami. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze zhodnotit 
především následující: 

§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická, organizační a technická připravenost. 

Žadatel uvádí: 
Obchodní politika Gama Rádia se skládá ze dvou částí, z příjmů, které jsou zajištěny v rámci svého 
působení v regionu (lokální příjem) a z příjmů, které přicházejí z národní reklamy prostřednictvím sítě 
MMS/ Media Bohemia. 
Třetí částí příjmů je výroba audiovizuálních produktů a marketingová činnost, kterou firma Gama media, 
s.r.o. provozuje společně s projektem internetového portálu www.alfatv.cz. Z té jsou částečně hrazeny 
měsíční výdaje Gama Rádia do doby, kdy příjmy z vysílání převýší náklady provozu Gama rádia 
Základní cena za spot je stanovena na 200,- Kč, přiměřeným každoročním zvyšováním by se měla cena 
v roce 2012 ustálit na předpokládaných 300,- Kč za spot. V rozpočtu je počítáno s 20 % vytíženosti 
možného reklamního prostoru, předpokládané zvýšení není kalkulováno v nejbližších pěti letech. Z níže 
uvedených zisků po úhradě patřičných daní budou spláceny případné půjčky společníků. 
Příjmy a výdaje společnosti jsou v současné době konsolidované V případě nákupu technologií pro nová 
vysílací stanoviště jsme připraveni k financování z vlastních zdrojů. 

Provoz zajišťují čtyři moderátoři a tři novináři. Produkční studio obsluhuje jeden zvukař a pro výrobu 
reklamy je k dispozici přibližně dvacet herců Městského divadla v Mostě. Účetní agendu společnosti má 
na starosti externí firma Stein, s.r.o., podklady připravuje asistentka vedení. Běžnou denní agendu 
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včetně korespondence a administrativy zajišťuje také asistentka. Hardware a software má na starosti 
technik. O řízení společnosti a její chod se starají majitelé firmy. Součástí týmu je hudební dramaturg a tři 
hudební specialisté-externisti. 
Obchod v Gama Rádiu je realizován vlastní činností. V týmu máme tři obchodní zástupce, kteří operují v 
pokryté oblasti. Dále využíváme obchodních zástupců Týdeníku Homér a obchodní zástupce z firmy 
Media Live z.s.p.o. Obchodní zástupce řídí majitelé firmy. 
Společnost Gama Media, s.r.o., která Gama Rádio provozuje, sídlí v Mostě na adrese Bělehradská 360, 
což je dvoupatrová administrativní budova takřka v centru města. Tedy s výhodnou lokalizací pro obchod 
i posluchače. V této budově také sídlí redakce www.alfatv.cz, Týdeníku Homér a www.homerlive.cz . dále 
zde má sídlo PR a marketingová agentura Media Live z.s.p.o, se kterými Gama media úzce spolupracuje 
v oblasti zpravodajství, obchodu a marketingu. Kanceláře zde má také firma PROMOMEDIA.s.r.o. pana 
Petra Petři ka. 

Gama Rádio vysílá na profesionální studiové technice s odbavovacím systémem Spirit. Vysílač 107,9 
FM/500W, který v současné době provozujeme je umístěn v objektu firmy Telefonica 02, se kterou je 
uzavřena řádná smlouva. 
Na požadovanou kótu v Roudnici nad Labem je sjednána předběžná dohoda o umístění našich 
technologií s majiteli objektů. 

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. transparentnost vlastnických vztahů. 

Společníci: 
Petra Kutová, MBA - obch. podíl 33 % 
Petr Petrik - obch. podíl 33 % 
Ing. Roman Viktora - obch. podíl 34 % 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. přínos navrhované programové skladby 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. 

Žadatel uvádí: 
Domníváme se, že náš současný program vhodně doplňuje nabídku rádií v žádané lokalitě a má šanci 
na dlouhodobý úspěch. V případě Roudnice nad Labem se jedná o dokrývač na území Ústeckého kraje, 
tedy okrajovou oblast, kde je signál Gama rádia velmi nekvalitní. . Po dvou letech vysílání má nyní Gama 
Rádio s jedním vysílačem o výkonu 500 W ERP v poměrně složitém terénu Podkrušnohoří 9 000 
posluchačů denně a 23 000 posluchačů týdně (Radioprojekt 2.a 3.čtvrtletí roku 2011). 
Uvědomujeme si, že v požadovaném městě existuje velké množství rozhlasových stanic se stálou 
posluchačskou základnou a kvalitním obchodním zázemím. Jsou zde stanice i s regionální identifikací i 
stanice celoplošné. Stanice s dlouhou historií a kvalitním řízením a programováním. Není jednoduché na 
tento trh proniknout. My jsme však přesvědčeni, že přicházíme s projektem, který si svou oblibu najde a 
jsme schopni nabídnout budoucím posluchačům něco jiného než stávající stanice. 
Posluchačům chceme nabídnout kvalitní a rychlé místní zpravodajství. Zpracovávat budeme všeobecné, 
politické, kulturní, sportovní a dopravní informace tak i počasí. Ve vysílání chceme využívat hodinové 
diskusní pořady i publicistiku jak politickou, tak i společenskou, hudební i zábavnou na různá témata 
věnující se problematice života regionu. Za důležitou považujeme podporu místnímu sportu a kultuře, své 
místo si zde získají zástupci neziskových organizací. V těchto pořadech budou mít své místo i posluchači, 
kteří mohou klást své dotazy nebo předávat hostům podněty k probíraným tématům. Ve vysílání též 
využijeme rozhlasových reportáží a aktuálních telefonátů z různých akcí nebo událostí. Svůj prostor 
dostanou i posluchači se svými kulturními, sportovními a dopravními nabídkami a typy. 

Základním hudebním formátem, který nás odliší od ostatních rozhlasových stanic je zaměření se na rock 
a beat s přesahy na blues a folk rock. Hudba, kterou hrajeme je z let 60-tých až současnosti. 
Věkovou kategorii, kterou oslovujeme, je v rozpětí 20 až 50 let bez zaměření na muže nebo ženy. 
Chceme, aby zde jak mladší, tak starší posluchači našli kvalitní beatovou a rockovou hudbu všech dob. 
Nabídneme jim poslech širokého spektra skladeb i celých alb toho, co český i světový rock přinesl i 
přináší. Chceme se této hudbě věnovat nejenom v nepřetržitém proudu hudby, ale i ve speciálních 
pořadech věnovaným jednotlivým skupinám, proudům, trendům nebo historickým etapám rockové hudby. 
V neposlední řadě chceme dát prostor a podporovat regionální hudební scénu v podobě medailonků, 
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rozhovorů a hudebních ukázek. Samozřejmostí bude podpora koncertů a festivalů amatérských i 
profesionálních hudebníků z Roudnice nad Labem. 

§ 1 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby 

Žadatel uvádí 
Gama Rádio se velmi intenzivně věnuje podpoře amatérské i profesionální regionální rockové scéně. V 
této době hrajeme více než 1200 skladeb právě od skupin, které nemají vlastní CD nebo nebo si je vydali 
vlastním nákladem. Staráme se o hudebníky, kteří většinou nemají šanci na větší propagaci. Oslovenu již 
máme většinu místní hudební scény jak z malých vesnic, tak i z větších měst. Hrajeme i skupiny z jiných 
krajů České republiky a také ze Slovenska. Ohlas na náš záměr věnovat se právě těm, které neprosazují 
hudební vydavatelství je veliký. Jejich hudbu nehrajeme pouze ve speciálních pořadech, ale jsou 
zařazené do normálních rotací. Navíc každý týden je středa, sobota a neděle věnována regionálním 
skupinám, kdy každou hodinu hrajeme jednu skladbu právě od nich.Všechny skupiny přijímají pozvání do 
půl až hodinových pořadů, kde hrajeme pouze jejich hudbu. Regionální skupiny vystupují i na akcích 
Gama Rádia. V našem otevřeném klubu Gamahospoda, vystupují právě místní skupiny, míníme tím 
skupiny amatérské, nikoli jen z Mostu. 

§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele k zajištění rozvoje kultury 
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice 

Gama Rádio se ve svém vysílání věnuje informacím, které získává od národnostních menšin, oslovili 
jsme amatérské rockové skupiny všech menšin a nabídli jsme jim prostor ve vysílání. Spolupracujeme s 
neziskovými organizacemi, které práci s národnostními menšinami mají v popisu činností, 
spolupracujeme s obcemi, ve kterých národnostní menšiny žijí a informujeme posluchače o krocích, které 
tyto obce ve prospěch menšin provádějí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, vysílání na uvedeném 
kmitočtu. 

V Praze dne: 9.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.4.2012, mapa Roudnice nad Labem 106,1 MHz), Dokument 
(přehled, 2.5.2012, Zachytitelnost programů - Roudnice nad Labem 106,1 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltan 
Date: 2012.05.24 14:34:02 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

+ - , n n c Location: Praha 



Příloha č. 4 k dopisu čj. ČTÚ-55 024/2012-613 ze dne 2. 4. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole 
VKV vysílače ROUDNICE N.L_106,1 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (21 809 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Roudnici nad Labem 106,1 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 
Rádio Programová skladba 

vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

CRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky 

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

Speciální porady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním menšinám 

CRo 2 Praha Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších koutů 
země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 
50:50 

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

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

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

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní 
zpravodajská Mozaika- info z kultury, recenze vážné 
hudbv. Matiné - setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čaiovna-pořad pro novou generaci kultur, 
posluchačů, večer Opera - včetně přenosů 

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

Český rozhlas / 
ČRo 6 

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

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

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

Český rozhlas / SEVER regionální stanice pro 
Severní Čechy 

široký výběr 
hudebních žánrů 

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

Zaměřeno na 
informace z 
regionu 

Vysílání pro menšiny 
(Sousedé) 

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

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + 
hity od 1995-
současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na 
cílovou skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10% 
domácí tvorby 

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

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

Evropa 2 bere na vědomí 
veškeré dění v ČR, a to 
bez rozdílu 
národnostních, etnických 
a jiných menšin 
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MEDIA BOHEMIA a. s . / 
Fajn rádio North Music 

Hudebně - zábavná 
regionální stanice 
s posílenou informační 
a zpravodajskou 
složkou 

15-45 let Skladby hvězd 
80. a 90. let až 
po současnost, 
zhruba 10% 
podíl zastoupení 
domácí hudby v 
programu 

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

Regionální obsah 
informací a 
zpravodajství, 
drobná regionální 
publicistika 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné 
rádio zábavy a 
informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 
- 49 let 

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

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

Služba regionům 
v rámci 
celoplošného 
vysílání 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let 
po současnost, 
pop music+folk a 
country, podíl 
české hudby cca 
30% 

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

Aktuální informace 
o životě v regionu, 
regionální 
zpravodajství, 

Rádio Contact Liberec nezávislá hudební, 20-50 let hudba od 60. let Zpravodajství ze světa, z domova a v maximální míře zpravodajství z 
spol. s r. o. / Rádio 
Contact Liberec 

informační, komerční 
rozhlasová stanice 

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

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 % 

regionu 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 

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 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní porady, publicistika, reportáže o 

Informace 
z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 

zaměřením na českou 

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

aktuálních jevech ve společnosti s radnicemi 
produkci velkých měst 
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Radio Proglas, s . r. o. / 
RADIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné 
hudby neklesne 
pod 16% 
z hudební 

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

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

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

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 % 

Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % slovesných 
pořadů 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6 % 

RADIO RELAX s. r. o. / 
Radio relax 

Nestátní apolitická 
rozhlasová stanice 
s lokálním zaměřením 
na území okresů 
Kladno, Rakovník a 
Mělník (profil); 
hudební komerční 
stanice - není v LP jen 
v žádosti 

20-45 let Poměr české a 
slovenské hudby 
15% 

Hudba středního 
proudu 80.-90. 
let - dle žádosti, 
není v LP 

Podíl mluveného slova (bez reklamních prvků) 12 %; 
zpravodajské relace, sportovní servis, dopravní 
informace, informace od policie a hasičů, kulturní 
servis, písničky na přání 

Podíl regionálního 
zpravodajství 20 % 
ze zpravodajství 

Programy zachytitelné částečně: 
Rádio Programová skladba 

vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

COUNTRY RADIO s. r. o. / 
COUNTRY RADIO 

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

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

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

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

CRo Regina Veřejnoprávní 
hudebně-informační 
stanice 

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

Regionální události 
(reportér v ulicích) 

pořady určené 
národnostním a 
sociálním menšinám 
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MEDIA BOHEMIA a. s . / 
Hitrádio FM Crystal 

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

25-45 let 
s přirozeným 
přesahem 5 let 

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

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

Lokální informace 
tvoří minimálně 5 
% objemu zpráv 

BROADCAST MEDIA s. r. 
o. / Radio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

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

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-4601037 Gama media s . r. o. 
9w87mie 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/2868/2015-bar 
2015/473/bar/Gam 
14-2015/poř.č. 10 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 4.8.2015, Praha 

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

Rada uděluje společnosti Gama media s. r. o. se sídlem Bělehradská 6/360, 434 01 Most, identifikační 
číslo 25028499, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program 
Gama Rádio na kmitočtu 107,9 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Most, kmitočtu 
89,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Chomutov a kmitočtu 106,1 MHz o vyzářeném 
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Roudnice nad Labem na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Gama Rádio 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 107,9 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Most 
• 89,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Chomutov 
• 106,1 MHz /100 W, vysílací stanoviště Roudnice nad Labem 

Základní programová specifikace: 

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

Další programové podmínky: 
Podle licence udělené rozhodnutím sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO ze dne 4 .11 . 2008 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost Gama media s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Gama Rádio šířeného 
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO ze 
dne 4. 11. 2008 ve znění pozdějších změn s platností do 28. 11. 2016. 

R O Z H O D N U T I 
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Dne 22. května 2015 pod čj. 4862/2015 byla Radě doručena žádost provozovatele Gama media s. r. o. 
o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě 
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn 
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 
2025. 

Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před 
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné 
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového 
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/ 
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Provozovatel Gama media s. r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě 
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání 
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení 
vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000, - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 4. 6. 
2015. 

Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět. 

Poučení: 

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

Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence, 
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na 
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném 
usnesením vlády. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
Přílohy: Dokument (mapa, 6.8.2015, diagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by Mgr. Martin BezouSka 
Date: 2015.08.13 12:34:18 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha k dopisu čj. CTU-33 472/2015-613 ze dne 23. 7. 2015. 
Diagramy využití rádiových kmitočtů provozovatele Gama media s.r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, stanovené 
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 
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JEDN. IDENT.: RRTV-5196315 Gama media s.r.o. 
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tjsv2ha 
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ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/2538/2016-STR 
2016/657/STR/Gam 
15-2016/ poř.č. 7 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 23.8.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto 

Rada uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6, 
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO) podle § 21 odst. 1 
písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Rádio 
a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 1. července 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") doručena žádost 
(č.j. 5127/2016) provozovatele Gama media s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio 
(licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Rádio a ve změně licenčních 
podmínek. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či změnou licenčních 
podmínek. Rada podle ustanovení §21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas 
neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž 
důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 13. července 2016 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady 
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). Žádný 
subjekt se v dané lhůtě nevyjádřil. 

r o z h o d n u t í : 
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Změna názvu: 

V současné době pod názvem Rock Rádio vysílá osm programů provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. a 
dva programy provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s.r.o. Dne 1. července 2016 bylo Radě doručeno 
vyjádření (č.j. 5126/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., dle kterého nepovažuje předmětnou 
změnu názvu za jakékoliv narušení svých práv vyplývajících z registrovaných ochranných známek ani za 
nekalosoutěžní jednání, neboť případná změna nezpůsobí žádnou kolizi na poli posluchačů. Společnost 
MEDIA BOHEMIA, a.s. je rovněž vlastníkem polovičního obchodního podílu ve společnosti provozovatele 
Rádio Dobrý den, spol. s.r.o. a Rada tedy vycházela z předpokladu, že ani tento provozovatel nebude mít 
proti předmětné změně námitek. 

Změna názvu programu nezakládá důvod pro neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť to je 
dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby 
navrhované účastníky licenčního řízení. 

Změna licenčních podmínek: 

Vdaném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících a Rada posuzovala, zda by 
požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Základní 
programová 
specifikace 

Hudební formát 
Zpravodajství a 
servisní 
informace 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Současný 
stav 

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

hudba 60. až nultých 
let české, slovenské, 
evropské, americké i 
světové provenience 
s orientací na rock, s 
přesahy na blues a 
soft rock s podporou 
regionální hudební 
scény 

10% podílu české 
tvorby ve vysílání 

aktuální lokální a 
regionální 
zpravodajství s 
využitím reportáží, 
moderovaných 
publicistických 
pořadu z oblasti 
politiky, 
společenského 
života, hudby i 
sportu 

10% podíl 
mluveného 
slova v čase 
od 06:00 do 
19:00 hod. 

25-50 let 

Požadovaná 
změna 

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

Výběr skladeb 
zahrnuje 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 - 1 5 % 

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. 

denním 
průměru cca 
7 - 1 0 % 

X 

V době udělení předmětné licence nebyla jednotlivá kritéria zvlášť bodově ohodnocena a nelze tedy 
s určitostí potvrdit, že by požadovaná změna vedla k jejímu neudělení na základě veřejného slyšení. 
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P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (text mater iálu, 11.8.2016, Žádost, stránky (4-5)) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.08.26 10:51:57 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha č. 1 

Název programu: Rock Rádio 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
Základní programová specifikace: Hudební rozhlasová stanice s rockovým zaměřením, s 

místními a regionálními in fo rmacemi 

Programové schéma 
Programové schéma je na základě zkušeností s posluchači navrženo tak, aby reagovalo na 
je j ich očekávání a nároky kladené na vysílání rozhlasové stanice. Je odrazem jej ich po t řeb , 
vycházejících z denního ž ivotního r y tmu , a je založeno na měnících se preferencích během 
celého dne. Programové schéma je tak př izpůsobeno různým částem dne, které se liší 
podí lem jednot l ivých složek vysílání, ať se jedná o nejvyšší podíl m luveného slova v ranním 
vysílání, výběr jednot l ivých programových prvků a způsob jej ich prezentace podle denní 
doby nebo poměr in formací a zábavy podle denního cyklu. In formační složka vysílání je jeho 
významnou součástí, především s oh ledem na důraz kladený na regional i tu a blízkost mezi 
rozhlasovou stanicí a je j ími posluchači. 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 
1 / zpravodajství 
2 / in formace a servis 
3 / malá publicist ika 
4 / zábava 

5 / p r o m o t i o n , on-air market ing , sponzor ing a prezentace mediálních partnerství . 

Podíl mluveného slova oproti hudebnímu programu je v denním průměru cca 7 - 1 0 %. 

Hudební formát 
Hudební f o rmá t je založen na kont inuá ln ím testování, které umožňu je př izpůsobení se vkusu 
a požadavkům posluchačů a zároveň j im dává možnost podí let se na podobě vysílání. Výběr 
skladeb zahrnuje období od 60. let až po současnost. Cílem hudebního f o r m á t u je nabídnout 
posluchačům maximální hudební pestrost a rozmani tost . 

Podíl české a slovenské hudby se bude pohybovat v rozmezí 10 - 1 5 % 

Zpravodajství 
Zpravodajství je pods ta tnou složkou vysílání. Zahrnuje jak pravidelné relace, tak i d robnou 
publ ic ist iku, která dop lňu je vysílání především o in formace z oblast i regionu. Regionální 
událost i , o nichž zpravodajství přináší aktuální a obsáhlé in formace, jsou jeho významnou 
složkou. Svůj nezastupi te lný podíl ve zpravodajských relacích mají samozře jmě také 
nejdůležitější in formace jak z celé České republ iky, tak i ze zahraničí. 

Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny každou hod inu od 6. do 17. hod iny včetně. 
Hlavní zpravodajství je zařazováno vždy v celou hodinu a v době od 6:00 do 9:00 je pak hlavní 
zpravodajská relace vždy dop lněna zpravodajským p řeh ledem. Víkendové zpravodajské 
relace mohou být zařazovány v době mezi 8. a 17. hod inou . Počet víkendových 
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zpravodajských relací a jejích umístění vychází z po t řeb reakce na aktuálním dění. V případě 
po t řeby mohou být v p růběhu celého t ýdne do programu zařazeny i zpravodajské relace ve 
večerních a nočních hodinách (17:00-24:00 ), a t o j ednou v hodině, vždy na je j ím začátku. 

Hlavní zpravodajské relace bude dop lňovat p ředpověď počasí a dále dopravní servis, 
zahrnující nejdůležitější in formace regionálního i ce lorepubl ikového charakteru , jako jsou 
například in formace o stavu a průjezdnost i silnic a dálnic, o uzavírkách a dopravních 
omezeních, př ípadně o dopravních nehodách. 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů: 
• Podíl m luveného slova 7 - 1 0 % 
• Podíl české hudby 10 - 1 5 % 
• Zpravodajství obsahuje v míře po t řeb veřejnost i regionální in formace. 
• Servisní in formace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle pot řeb 

veře jnost i servisní in formace o počasí a dopravní servis. 
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Váš dopis zn.  -    
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Datum, místo 26.5.2020, Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 
8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto  
 

 
r o z h o d n u t í : 

 
 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností RTV 
Cheb s. r. o., IČ: 182 33 651, PS KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, 
formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 

 
Dne 20. dubna 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/6365/2020-vra) právního zástupce provozovatelů 

rozhlasového vysílání MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, RTV Cheb s. r. o., IČ: 182 33 651, PS 

KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, JUDr. Olgy Erhartové, advokátky, o 

udělení souhlasu s přeměnou provozovatelů rozhlasového vysílání RTV Cheb s.r.o., IČO: 182 33 651, PS 

KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, coby zanikajících společností, formou 

fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČO: 267 65 586. 

 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 24. dubna 2020 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku. 

 

Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 

společníkem více než jedné právnické osoby – provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí, 

po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením 

nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným 

nebo akciové společnosti. 

 
 

 
JUDr. Olga Erhartová, advokátka 
6vbhqs9 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 
RTV Cheb s. r. o. 
5vnye4n 
PS KŘÍDLA, s.r.o. 
b4gvmn4 
Gama media s.r.o. 
9w87mie 
 



Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. disponuje 100% majetkovou účastí ve všech výše uvedených 
společnostech.  
 
V důsledku požadované změny nedojde k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
Rada zde vycházela z výpočtu pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých 
provozovatelů, majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů, který byl proveden 
Českým telekomunikačním úřadem ve dnech 20. září až 17. října 2019. 
 
Požadovaný souhlas je rovněž v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 
a Rada tudíž souhlas s předmětnou fúzí udělila, přičemž jejím rozhodným dnem je datum 1.1.2020. 

 
 
P o u č e n í : 
 
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 

 


