
RADA C E S K E R E P U B L I K Y 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

íSk%^0 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: RADIO C R Y S T A L s.r.o 
Moskevská 84 
Česká Lípa 

PSČ: 470 01 

Jednatel: Tomáš Karlík 

Způsob jednání: Jednatel je oprávněn jednat za 

společnost samostatně. 

Zasedání Rady 21 bod 39 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti RÁDIO CRYSTAL, s.r.o., se sídlem v "České Lípě, Moskevská 84, 
IČO: 62240030, l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s 
n á z v e m RÁDIO CRYSTAL. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 7.6.2001 do 7.6.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je RÁDIO CRYSTAL. Časový rozsah 
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Nezávislá hudební a zpravodajská 
rozhlasová stanice s výrazným zaměřením na oblast pokrytou signálem. 

3) Technické prostředky určené k vysílání 

http://www.rrtv.cz
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kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

99,9 MHz/1 kW ČESKÁ LÍPA 
90,4 MHZ/ 0,200 kW VARNSDORF 
97,6 MHz/0,200 kW DĚČÍN-CHLUM 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré 
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho 
žádosti o licenci č. RR 0496. Tyto údaje tvoří text 4 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3. a příloha č. 4 

Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0496, doručená Radě dne 
8.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2381, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice RÁDIO CRYSTAL, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad 
Labem v oddíle C, vložce 7906, potvrzení o stavu osobního účtu společnosti účastníka řízení od 
Finančního úřadu v České Lípě ze 3.8.2000, potvrzení o úhradě plateb sociálního zabezpečení od 
Okresní správy sociálního zabezpečení v České Lípě z 31.7.2000 a bankovní informace o účastníku 
řízení od ústavu ČSOB a.s, pobočka Česká Lípa ze dne 2.8.2000), předložené v průběhu správního 
řízení a projednané při předběžném slyšení dne 18.9.2000 a při veřejném slyšení dne 3.10.2000. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, 
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných 
sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

Rada konstatovala, že společnost RÁDIO CRYSTAL, s.r.o., je způsobilá stát se provozovatelem 
s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění. 

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění dle 
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 



Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 15.8.2000. 

P O U Č E N Í 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení 
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se 
pohlíží, jako by nebyla podána. 

V Praze dne 7.11.2000 

Ing. Martin Muchka 
místopředseda Rady České republiky pro 

rozhlasové a,televizní vysílání 



Příloha č.l 

Název stanice: 

Časový rozsah vysílání: 

Základní charakteristika programu: 

.MDIOJCRYSTAL 
24hodin 

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

programová skladba vysílání 

a) Profil stanice 

Rádio Crystal je hudebně informační rádio s výraznou zpravodajsko-servisní složkou. Vysílání 
je tvořeno programovým tokem, obsahujícím: j? 

zpravodajství 
hudbu 
redakční vstupy 
rozhovory 
rubriky 
magazíny 
soutěže. 

Hudební složka je formátovým mixem, akceptovatelným širokou cílovou 
skupinou posluchačů. 

/.../ Rádio Crystal klade důraz na jazykovou kulturu svého vysílání, na národní a regionální 
svébytnost a výlučnost. 

b) Charakteristika programu 

Tok jednotlivých prvků obsahuje: 

1. zpravodajství 

Prioritně informuje o dění v regionu při důsledném zachování názorové plurality 
a vyváženosti. 

Přináší komplexní informace o dění v naší republice a také ve světě, veškeré 
dění je dále obsaženo v redakčních rubrikách, jako je Puls, Ted a tady či Kulturní 
servis. 

/ . . . / 
Lokální informace v celkovém objemu zpráv tvoří minimálně 10%. 
/.../ 
Rádio Crystal dbá na vlastní tvář zpravodajství, které vychází z potřeb a zájmů cílové skupiny. 

Řazení zpráv je určováno dle významu pro: 
1 )obyvatele lokality, 
2) cílovou skupinu (tj. 25 - 45 let). 
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Zpravodajství je doplněno servisem, který v praxi zprostředkovává informace 
životně důležité (pokyny státní správy, lékařské pokyny, nehody, živelné pohromy), či 
potřebné (městská a obecní hlášení, dopravní a policejní informace atd.), a to 
v aktuálních relacích pravidelných i nepravidelných. 

2. hudba 

Vzhledem k důrazu na reglonálnost Radia Crystal se snažíme zaujmout obsáhlejší věkovou 
skupinu. Z toho vychází i definice formátu, kterou lze přiblížit k obecně známému názvu „variety gold". 

Časově námi užívaná hudba sahá od let 60. po současnost, což se ukázalo být pro stanici 
našeho typu nejvhodnější. 

Nezastupitelné místo má hudba česká (a slovenská). 
Ve vysílání mají své místo i lokální umělci a interpreti, kteří tuto možnost prezentace oceňují a 

využívají. Také zde se Rádio Crystal snaží být součástí místní kulturní scény. 
/.../ 

4 
3. Další programové prvky tvoří výše uvedené: 

redakční vstupy, rozhovory, rubriky a magazíny - to vše pomáhá vhodně propojit veškerý 
obsah vysílání s okolním děním a reagovat naň. 

/.../ 

Posluchačskou přitažlivost zvyšují zábavné pořady a soutěže. 

c) Návrh kontrolovatelných programových parametrů 

1. Radío Crystal nebude přebírat programové bloky jiných rozhlasových stanic a podíl vlastních 
pořadů nebude nižší než 60 % denního vysílacího času. 

2. Vzhledem k důležitosti komplexní informovanosti posluchačů regionální stanice Rádio Crystal 
neklesne podíl mluveného slova pod 19 % vysílacího času (počítáno bez reklamy). 

3. Podíl pořadů se systematickým zpravodajstvím, publicistikou a informacemi z území pokrývaného 
signálem a pořadů vztahujících se k území pokrývaného signálem neklesne pod 7% vysílacího 
času. 

4. V rámci hudební části neklesne podíl české tvorby pod 25% z celkového objemu odvysílané 
hudby, která zahrnuje údobí od 6. dekády po současnost. 

5. Součástí programu jsou motoristické a ekologické pořady. 

d) Cílová skupina recipientů 

Z důvodu plnění úlohy regionálnosti a lokálnosti Radia Crystal, a dále z důvodu 
ekonomického nastavení chodu rozhlasové stanice usilujeme o cílovou skupinu 25 
až 45 let, s přirozeným přesahem 5 let. 
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Příloha 1: 

Programové schéma Po - Pá So - Ne 

5:30 

6:00 

Pondělí "Středa | Čtvrtek 
nlb!ok-;nfQrmaclfAhudby,-aktualit 

Přehled zpráv  
• K o n t a k t i W ' í ¿ t 

Pátek I Sobota | Neděle 

Zprávy sport, počasí 

čas 

1.Ranní blok informaci, hudby, aktualit 6:00 

6:30 

7:00 

Prehlea zpráv 

Zprávy sport, počasí 
G x 1 K 

2 Ranní blok informací, hudby, aktualit  7:00 

7:30 

8:00 

8:30 

9:00 

9:30 

Regionální zprávy 

Zp rávy z uměleckého světa Zpráw z uměleckého světa 
t£2prá^pQca'sHe¡por? 8:00 

í • Rádiostóp 5 - 1

* - . f - r ^ V * ;-v 
Servis 

Největší hity 

Netvětši hitv 

Soutě: 

8:03 

9:00 
Neivětší hitv 9:03 

10:00 Zprávy, sport, počasí 10:00 
WĚĚĚĚĚĚĚĚĚk ;*P|gžVvařítQ: 10:03 

Kalendárium Kalendám Kalendárium 
10:30 :'.'KvízA.v«-i>ŽSWk» 10:30 

11:00 
Kulturní servis 

Filmové tipv 

Kulturní servis T Kulturní servis 

J fiimove tipv I T_ Filmové tip^ 

Regionální zprávy " i\?fr-"a*gSWM53& ^^^W^l^S^I^ 

11:00 

11:30 

12:00 

13:00 
13:05 
14:00 

i 
Zpràvy,*Sport, pocasb- - í 0 l & m t t a ^ ' ^ e & S * S & 

Nez vyjedete motoristický magazín 
Zprávy, sport, počasí SjŽí KJÍ ' 'ňSjfrf . -ťj 

Písničky na telefonická přáni_ 
Zprávy sport, počasí-* ¿ ^ . & s t ¿ . - ¿ - . - ^ t ' ^ ^ - U ^ y * 

Host Písničky na přáni 

11:30 

12:00 
12:03 
13:00 

14:30 _Rggjonálnf zprávy 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

r ~ i 

Účastník řízení: RÁDIO CRYSTAL s.r.o. 
Moskevská 84 
470 01 Česká Lípa 

L J 
Rozhodnutí 

Rz/13/02 /M* 

Zasedání Rady 22 bod 22 

Vyřizuje: Mgr. Mojmír Náplava 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle ustanovení § 5 písm. b) 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."), ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 
46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, toto 

Změna skutečností uvedených v žádosti o licencí k provozování rozhlasového vysílání udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 6.11.2001, 
doručeným Radě dne 8.11.2001 a evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 4056, spočívající ve: 

změně licenčních podmínek, a to licenční podmínky uvedené v písm. c) bodu 2. přílohy č. 1, která je 
nedílnou součástí rozhodnutí č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000, na: 

„Vzhledem k důležitosti komplexní Informovanosti posluchačů regionální stanice Rádio Crystal neklesne 
podií mluveného slova pod 14,5 % vysílacího času (počítáno bez reklamy).", 

s e s c h v a l u j e . 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

rozhodnutí: 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 4.12.2001. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode 
dne jeho doručení. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-lí podán u Rady v téže lhůtě. 

V Praze dne 18.12.2001 

Ing. Martin Muchka 
předsedr?/Bar3y , s 

pro rozhjasavéfe tel^vizňísvyšílání 
• r....l %\ 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, httpyAiwvw.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: 

RADIO CRYSTAL s.r.o. 
Moskevská 3001 
470 01 Česká Lípa 

L J 
Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/203/04/Wf¿ 
Zasedání Rady 22/ poř. č. 15 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a §23 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) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 24. listopadu 2004 toto 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu RÁDIO CRYSTAL prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/284/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 7. června 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 4. října 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 4, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 7. června 2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o 
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší 
dobu. 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje 
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o vysílání. 

ROZHODNUTÍ: 

mailto:info@rrtv.cz
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Účastník řízeni v podáni Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti: 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 23. srpna 2004; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízeni, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace; 
» potvrzení Finančního úřadu v České Lípě, že ke dni 23. srpna 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzeni Okresní správy sociálního zabezpečeni Česká Lípa ze dne 24. srpna 2004, že nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášeni, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištěni s potvrzeními: 
• VZP ČR Česká Lípa ze dne 24. srpna 2004, že nemá splatný nedoplatek na pojistném ani na penále; 
• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

- Tomáš Kariřk - 3. záři 2004 - nemá záznam 
- Tomislav Procházka - 1. září 2004 - nemá záznam; 

• čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysíláni ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Rada na základě posouzeni žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 a licenci 
prodloužila na dobu do 7. června 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 4. října 2004. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanoveni § 66 zákona o vysíláni. 

V Praze dne . listopadu 2004 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Králka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: RADIO CRYSTAL, s.r.o. 
Moskevská 3001 
Česká Lípa 
470 01 

L J 
r 

ROZHODNUTI 

Č.j.: Rz/260/05 
Zasedání Rady 23 
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaiglová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 21. prosince 2005 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici 
RÁDIO CRYSTAL, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/284/00 (ve znění pozdějších změn), o kterou 
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 2. prosince 2005, a to se: 

změnou licenčních podmínek spočívající ve změně názvu programu RÁDIO CRYSTAL na Hitrádio 
Crystal. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu. 

Správní poplatek dle § 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. byl účastníkem řízení uhrazen. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., v platném 
znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

s o u h l a s 

V Praze dne -. prosince 2005 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Účastník řízeni: Radio Crystal, s.r.o. 
IC 62240030 
Stroupežnického 1422/2 
400 01 Ústí nad Labem 

Spisová značka: 20' 
Č.j.: mis/ # 7 # 

09/290/mis/CRY 

Zasedání Rady 6/ poř.č. 3 
Vyřizuje: Mgr. M. Škaloudová 
Schválila: Mgr. M. Šotkova 

Rozhodnutí 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen .Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst 
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zrněné dalších 
zákonů, v platném zněni (dále jen zákon č. 231/2001 Sb), a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydala dne 24. března 2009 toto 

Rada vydává podle ustanovení § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli Rádio Crystal, 
s.r.o.Tsouhlas ke změně skutečností uvedené v žádosti o licenci Ru/284/00, o kterou účastník řízení Rádio 
Crystal s.r.o.., požádal dopisem doručeným Radě dne 3. března 2009, č.j. 1477, spočívající ve změně 
licenčních podmínek, a to ve změně označení názvu programu z Hitrádío Crystal na Hilrádio FM Crystal. 

Účastník řízeni zaplatil dne 25. února 2009 správní poplatek ve výši 3000,- Kč v souladu se zákonem č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízeni vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 

P o u č e n i : 
Proti tomuto rozhodnuti lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., v platném 
znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnuti. 

r o z h o d n u t í : 

V Praze dne 24. března 2009 



Sp. zn./ldent.: 2009/1310/zab/MED 
Naše zn.: zab/268/2010 MEDIA BOHEMIA a.s. 
Zasedání Rady č. 2 - 2010 / poř.č.: 6 ' č : 26765586 

Koperníková 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 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 ustanovení § 67 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu udělila 

s o u h l a s s f ú z í s l o u č e n í m , 

podle §21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatelů rozhlasového vysílání Rádio Venkow, spol. 
s r.o. IC: 496 22 650, RÁDIO F M Plus Plzeň s.r.o. IČ: 405 25 694, Rádio Šumava s.r.o. IČ: 263 
26 507, RÁDIO LIFE s.r.o. IČ: 474 71 026, MEDIA Party spol. s r.o. IČ: 609 31 027, ESA - rádio, s.r.o. 
IČ: 629 54 202, RÁDIO CRYSTAL s.r.o. IČ: 622 40 030, "Rádio Děčín" s.r.o. IČ: 622 44 558, 
R Á D I O MOST s.r.o. IČ: 183 82 878, RÁDIO METUJE, s.r.o. IČ: 620 26 607, ORION s.r.o. IČ: 180 
50 743, Definitely s.r.o. IČ: 646 18 595, Rádio Dragon s.r.o. IČ: 182 26 558, North Music s r.o. IČ:490 
98 713, RÁDIO FAKTOR s.r.o. IČ: 251 98 050, ELDORADIO s.r.o. IČ: 260 19 043, EN - DAXI, s.r.o. 
IČ: 483 97 784, CITY MULTIMEDIA s.r.o. IČ: 256 14 029 a ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o. IČ: 262 
32 880 na jednu nástupnickou společnost, a to na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586. 

Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. je povinen Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30 
dnů od zapsání změn v obchodním rejstříku. 

Rada rozhodla na základě žádosti společníka ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, doručené dne 7. 
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prosince 2009, pod č.j. 8150, ve znění doplnění žádosti ze dne 14. ledna 2010, č.j. 347, o udělení 
souhlasu s přeměnou ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze 
sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., na jednu nástupnickou společnost, a to na 
společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586. 

Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem 
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může 
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. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

P o u č e n í : 

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 od doručení tohoto rozhodnutí. 

JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

V Praze dne: 19.1.2010 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistova 
Date: 2010.01.26 13:12:26 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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MEDIA BOHEMIA a.s. 
IČ: 26765586 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 2011/311/FOL/CRY 
Č.j.: FOL/1355/2011 
Zasedání Rady č. 7 - 2011 / poř.č.: 35 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 
21 odst. 1, písm. 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 

r o z h o d n u t í : 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, Praha 
2, 120 000, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM Crystal (licence Ru/284/00/183 ze dne 7. 
listopadu 2000) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních 
podmínek - vysílacího schématu, změny podílu mluveného slova, podílu zpravodajských a 
publicistických pořadů a změny podílu české a slovenské hudby. 

Aktuální platné znění licenčních podmínek licence č.j. Ru/284/00/183 ze dne 7. listopadu 2000 je 
obsaženo v příloze 1 a příloze 2 tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. 



V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 20. října 
2010. 

Poučení: 
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 má odkladný účinek 

V Praze dne: 19.4.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (text materiálu, 27.4.2011,), Dokument (ostatní, 21.4.2011, programové 
schéma) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.04.28 11:29:50 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ _ _ _ Location: Praha 
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Příloha č. 1 

Platné znění licenčních programových podmínek programu Hitrádio FM Crystal (licence 
Ru/284/00/183 ze dne 7. listopadu 2000). 

Název programu: Hitrádio FM Crystal 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin 

Základní programová specifikace: Nezávislá hudební a zpravodajská rozhlasová stanice s 

výrazným zaměřením na oblast pokrytou signálem. 

Zpravodajství: 
Umístění zpravodajských relací v pracovní dny: V čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 

17:00 jednou v hodině. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 8:00 do 17:00 

hodin. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění bude dáno aktuálním děním. 

Kontrolovatelné programové parametry: 
Přebírání programů: 

Tato podmínka se vypouští. 

Podíl mluveného slova: 

Vzhledem k důležitosti komplexní informovanosti posluchačů regionální stanice Hitrádio FM Crystal 

neklesne podíl mluveného slova pod 10 -14,5% vysílacího času (počítáno bez reklamy). 

Podíl zpravodajských a publicistických pořadů: 

Podíl pořadů se systematickým zpravodajstvím, publicistikou a informacemi z území pokrývaného 

signálem a pořadů vztahujících se k území pokrývaného signálem neklesne pod 5% vysílacího času. 

Podíl české a slovenské hudby: 

Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční 

neklesne pod 15 - 25%. 

Servisní informace: 

Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní 

informace o počasí a podle aktuálnosti také informace o míře znečištění ovzduší a dopravní servis. 

Nové znění programového, vysílacího schématu je přílohou č. 2 rozhodnutí. 
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Media Bohemia 

Ranní bíolk informací, hudby, aktualit 
OcpoWnibbMhudt^ mterm^e. lepran. sautěr 3 dalsi} Víkendový btok íiiud nntn. region, swiéí /aSŠÍJ 

Vstupy nť weitt'oiadkipí' nat.iinadřie region * další) 
10:00 Zprávy, sport, počasí, doprava Zprávy, počasí, sport 10:00 

Qiipatedn! bio* (hudba, informao", rtigicv soutéža daBt] 

1 
11:00 Zprávy, ¿porr , počas^ deprava Zprávy, počasí, sport 11:00 

1 OoprMnl hl'jk ihudha informare; regaran, snufcéí: a dali!) Víkend^-.; hlr.!-- [hudba mf: j , .-•{,!. v ^ ť . vi.jk.l] 

12:00 lpi jv, ^porv pv'-rtí-i, doprava Zprávy, počasí. Sport 12:00 
17:40 Kultuni servis Kultuni servis 12:40 
13 CO Zprávy,sperí. pičas1, doprava Zprávy, paf as.í„ sport 13:00 

Odpoledni blok (hudba, informace, region, souíěř 3 další) •íeské Htty '?:̂ <. 
14:00 Čpiiky, sport, počasí, doprava Zprávy, počasí, spor! 14.00 

1 
DdpokJní blok {hudba, ¡..form?;* riigion, soutěž a dslíj) 

i 
15:00 Zprávy sport, pü'î rir, doprv-re Zprávy, počasí, sport 15 DO 

1 
Víkendový Mol (hudba Enfo, reEiun.soutfc; dfrTffj 

Odpoledni blok ihudijs, mformacr. region, wutéi a ósH¡ 

16:00 Zprávy, sport, počasí, doprava Zprávy, počasí, sport 16:00 
Oipokd.v ¡jíok fhudba, informace, reg^n smjtóž a ddlíl; 

16:40 Kulturní servis KuĚtunl servis Kultuni servis 16:40 

17:00 Zprávy, sport, počasí, doprava Zprávy, počasí, spon 17:00 
prKívecernl blok (hudba informace, region, soutél a daísi} 

iřs.uu Zprávy, sport, počasí víkendový hici. (hudba irsfo, region, ioutčl .dafíi) 18:00 
Vstupy irodť»tt.?oia(i^{:f ña tema dn*j, regiwt-i d<?í$i) 

19:00 Hudební specrál Zábavný poř<id FPgionafnp počasí 19: on 
19:01 regione tal počasí 
20:00 H^de^iíi ipe^tfil Zábavný poJad 20:00 
20:01 regionální počasí regional'ní počasí 20:01 
21:00 Hudební speciál Zábavný pořad Hudební speciál 21:00 
21:01 regionální počasí regionální počasí 21:01 
22:00 Hud« bníir>řdil Zábavný pořad Hudební s p e d á l 22:00 
.'.un regionální počasí regionální poíasl 22:01 
23:UO M.^řr.- . • :i Zábavný pořad Hudební specii 23:00 

0.00-3:00 Nonstcp hudební tok Nonstop hudební tok 0:00-3:00 
3:00^:00 NonEtQp huďebnituk Neutop hjdehm tok 3:00-5:00 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 6/794 
120 00 Praha 2 

t: + 420 224 409 111 
f: * 420 224 409 191 
wwwmediabohemia.cz 

IČ: 
DIČ: 
Č.Ú.: 

26765586 
CZ267655B6 
CITIBANK a.s.,500 932 3001 /2600 

http://wwwmediabohemia.cz


RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £)i)/6,120 0 0 Praha 2 

TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  

www.rrtv.cz 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2012/5/zab/MED 
Č.j.: zab/2171/2012 
Zasedání Rady č. 11 - 2012 / poř.č.: 14 

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 MEDIA 
BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Hitrádio FM Crystal (licence č.j.: Ru/284/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště Železný Brod 99,6 MHz / 100 W 
souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 15E1507 / 50N3830 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 
15E1507/50N3834, toto: 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j.: Ru/284/00), a 
to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště Železný Brod 99,6 MHz / 100 W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 15E1507 / 
50N3830 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15E1507 / 50N3834. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Železný 
Brod 99,6 MHz. 

Odůvodnění: 

MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence 
č.j.: Ru/284/00). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Česká Lípa 99,9 MHz / 1 kW; Děčín 97,6 MHz / 0,2 kW; Jablonec nad Nisou 105,1 MHz / 0,05 kW; 
Liberec 100,6 MHz / 0,2 kW; Turnov 97,0 MHz / 0,15 kW; Varnsdorf 90,4 MHz / 0,2 kW; Železný Brod 
99,6 MHz/0,1 kW. 

Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal dopisem ze dne 22. prosince 2011 č.j. 10930 o změnu 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Železný Brod 99,6 MHz / 100 
W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem zab/18/2012) a souhlasila s odesláním výše 
uvedené změny stanoviště ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

rozhodnutí 
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Dne 31. května 2012 č.j. 5362 byla Radě doručena zkoordinovaná změna stanoviště kmitočtu: 

Železný Brod 99,6 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 15 07 /50 38 34 
ERPmax 100 W 

Dále ČTÚ stanovil počet obyvatel pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 
22/2011 Sb., ve vybraném kmitočtovém pásmu, pro kmitočet Železný Brod: 9 243 obyvatel, počet 
obyvatel zůstává beze změny. 

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

Poučení: 

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 má odkladný účinek. 

V Praze dne: 12.6.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 5.6.2012, mapa Železný Brod 99,6 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.06.15 15:24:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 11 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 ŽELEZNÝ BROD 99,6 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011). 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (9 243 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q q / 6 , T20 oo Praha 2 

Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 

www.rrtv.cz 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 

Sp. zn./ldent.: 2013/596/FOL/MED 
Č.j.: FOL/4231/2013 
Zasedání Rady č. 17 - 2013 / poř.č.: 14 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) a § 12 a násl. 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 čl. II přechodných ustanovení 
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 196/2009 
Sb.) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto 

Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 
Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
pro program Hitrádio FM Crystal se souborem technických parametrů Česká Lípa 99,9 MHz/1 kW, Děčín 
97,6 MHz/0,2 kW, Jablonec nad Nisou 105,1 MHz/0,05 kW, Liberec 100,6 MHz/0,2 kW, Turnov 97,0 
MHz/0,15 kW, Varnsdorf 90,4 MHz/0,2 kW a Železný Brod 99,6 MHz/0,1 kWna dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Hitrádio FM Crystal 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Česká Lípa 99,9 MHz/1 kW, Děčín 97,6 MHz/0,2 kW, Jablonec nad Nisou 105,1 MHz/0,05 kW, Liberec 
100,6 MHz/0,2 kW, Turnov 97,0 MHz/0,15 kW, Varnsdorf 90,4 MHz/0,2 kW a Železný Brod 99,6 MHz/0,1 
kW 

Základní programová specifikace: 
nezávislá hudební a zpravodajská rozhlasová stanice s výrazným zaměřením na oblast pokrytou 
signálem 

Další programové podmínky: 
dle licence č.j. Ru/284/00/183 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM 
Crystal šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. 
Ru/284/00/183 ze dne 7. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 7. června 2015. 

r o z h o d n u t í : 
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Dne 28. června 2013 pod čj. 6584/2013 byla Radě doručena žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. 
o udělení transformační licence dle čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení 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, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na 
základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025. Účastníkem řízení o udělení transformační licence 
je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při 
udělení nové licence. 

Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do 
konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. 

Dle čl. II bodu 4. 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. 

Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě 
a zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude 
ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na 
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v 
platném znění dne 21 . června 2013. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti MEDIA BOHEMIA 
a.s. obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic 
nebrání tomu žádosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení transformační licence vyhovět. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání 
transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1 
nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády. 

V Praze dne: 17.9.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.9.2013, mapa ) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.10.03 10:44:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ - „ „ Location: Praha 
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Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-76 915/2013-613 ze dne 29. 7. 2013. 

Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. určeného pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV. Modrá 
barva vyznačuje předpokládaný územní rozsah, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole 
stanovená podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech. 

Měřítko: 10 km 
i i 
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Jedn. identifikátor 251613 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/11914/2017-str  
Sp. zn. RRTV/2017/596/str 
Zasedání Rady   13-2017/poř. č. 29 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 8.8.2017, Praha 
 
 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 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  
 
 

r o z h o d n u t í : 
 
 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000) 
podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních 
podmínek programu, neboť tato změna by nevedla 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 22. června 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. 10089/2017) provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00) 
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek programu. 
 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se 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. 
 
 
 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
EVROPA 2, spol. s r.o. 



Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 27. června 2017 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 totožných souborů technických parametrů 
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. 
 

Účastník řízení požádal o změnu licenčních podmínek dle níže uvedené tabulky: 

 
 

 Základní 
programová 
specifikace 

Hudební formát 
Zpravodajství a 

servisní 
informace 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Současný 
stav 

 
Nezávislá 
hudební a 

zpravodajská 
rozhlasová 
stanice s 
výrazným 

zaměřením na 
oblast pokrytou 

signálem. 

 
Poměr české a 

slovenské hudební 
tvorby k produkci 

zahraniční neklesne 
pod 15 - 25%. 

 
V čase 6:00 až 9:00 
dvakrát v hodině a v 
čase 9:00 až 17:00 

jednou v hodině. 
Víkendové 

zpravodajské relace 
jsou zařazovány v 
časech od 8:00 do 
17:00 hodin. Počet 

víkendových 
zpravodajských 
relací a jejich 

umístění bude dáno 
aktuálním děním. 

 
Min. 10 -14,5% 

vysílacího 
času. 

25 – 45 let 

Požadovaná 
změna 

Nezávislá 

hudební a 

zpravodajská 

rozhlasová 

stanice s 

výrazným 

zaměřením na 

oblast pokrytou 

signálem. 

 

Poměr české a 

slovenské hudební 

tvorby k produkci 

zahraniční neklesne 

pod 10-15 %, 

skladby z širšího 

hudebního spektra, 

hudba od 90. let až 

po současné 

hudební trendy. 

 

Umístění 

zpravodajských 

relací v pracovní 

dny: V čase 6:00 až 

9:00 dvakrát v 

hodině a v čase 9:00 

až 17:00 jednou v 

hodině. Víkendové 

zpravodajské relace 

jsou zařazovány v 

časech od 8:00 do 

17:00 hodin. Počet 

víkendových 

zpravodajských 

relací a jejich 

umístění bude dáno 

aktuálním děním. 

 

 
Min. 10 -14,5% 

vysílacího 
času. 

25 – 45 let 

 
 
 
 
 

Navrhovaná změna nepředstavuje zásadní zásah do stávajících licenčních podmínek a v jejím 
důsledku nedojde ke změně celkového charakter programu. Požadovaná změna licenčních 
podmínek by tudíž nevedla k neudělení předmětné licence na základě veřejného slyšení, přičemž 
základní programová specifikace zůstává beze změny. 
 
 
 
 



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 vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Licenční podmínky 
 
 
Rozdělovník 
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2 
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 

 



 

Licenční podmínky programu Hitrádio FM Crystal: 

(licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000) 

  

Časový rozsah vysílání: 24 hodin  

Základní programová specifikace: Nezávislá hudební a zpravodajská rozhlasová stanice s 

výrazným zaměřením na oblast pokrytou signálem.  

 

Zpravodajství:  

Umístění zpravodajských relací v pracovní dny: V čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině a v čase 

9:00 až 17:00 jednou v hodině. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 

8:00 do 17:00 hodin. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění bude dáno 

aktuálním děním.  

 

Kontrolovatelné programové parametry:  

Podíl mluveného slova:  

Vzhledem k důležitosti komplexní informovanosti posluchačů regionální stanice Hitrádio FM 

Crystal neklesne podíl mluveného slova pod 10-14,5 % vysílacího času (počítáno bez 

reklamy).  

Podíl zpravodajských a publicistických pořadů:  

Podíl pořadů se systematickým zpravodajstvím, publicistikou a informacemi z území 

pokrývaného signálem a pořadů vztahujících se k území pokrývaného signálem neklesne pod 

5 % vysílacího času.  

 

Hudební formát: 

Poměr České a Slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční neklesne pod 10-15 %, 

skladby z širšího hudebního spektra, hudba od 90. let až po současné hudební trendy.  

Servisní informace:  

Každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní informace o 

počasí a podle aktuálnosti také informace o míře znečištění ovzduší a dopravní servis. 



 

Jedn. identifikátor 274455-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9152/2018-str  
Sp. zn. RRTV/2018/221/str  
Zasedání Rady   6-2018/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 20.3.2018, Praha 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. d) a odst. 3 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  
 

 
r o z h o d n u t í : 

 
 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000) podle § 21 odst. 1 písm. 
d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato 
změna by nevedla 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 15. února 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. 6500/2018) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 
písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. 

 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se 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 dne 22. února 2018 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 totožných souborů technických parametrů byly zamítnuty). Žádný subjekt 
se k podané žádosti nevyjádřil. 

 

 

 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
PSČ 120 00 Praha 2 
 
EVROPA 2, spol. s r.o. 
Wenzigova 4/1872 
PSČ 120 00 Praha 2 



Srovnání licenčních podmínek: 

 
 Základní 

programová 
specifikace 

Hudební formát 
Zpravodajství a 

servisní 
informace 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Současný 
stav 

Nezávislá 

hudební a 

zpravodajská 

rozhlasová 

stanice s 

výrazným 

zaměřením na 

oblast pokrytou 

signálem. 

 

Poměr české a 

slovenské hudební 

tvorby k produkci 

zahraniční neklesne 

pod 10-15 %, 

skladby z širšího 

hudebního spektra, 

hudba od 90. let až 

po současné 

hudební trendy. 

 

Umístění 

zpravodajských 

relací v pracovní 

dny: V čase 6:00 až 

9:00 dvakrát v 

hodině a v čase 9:00 

až 17:00 jednou v 

hodině. Víkendové 

zpravodajské relace 

jsou zařazovány v 

časech od 8:00 do 

17:00 hodin. Počet 

víkendových 

zpravodajských 

relací a jejich 

umístění bude dáno 

aktuálním děním. 

 
Min. 10 -14,5% 

vysílacího 
času. 

25 – 45 let 

Požadovaná 
změna 

Nezávislá 

hudební a 

zpravodajská 

rozhlasová 

stanice s 

výrazným 

zaměřením na 

oblast pokrytou 

signálem. 

 

 
Poměr české a 

slovenské hudební 
tvorby k produkci 

zahraniční neklesne 
pod 10-15 %, 

skladby z širšího 
hudebního spektra, 
hudba od 90. let až 

po současné 
hudební trendy. 

Umístění 
zpravodajských 
relací v pracovní 

dny: V čase 6:00 až 
9:00 dvakrát v 

hodině a v čase 9:00 
až 17:00 jednou v 
hodině. Víkendové 

zpravodajské relace 
jsou zařazovány v 
časech od 8:00 do 
17:00 hodin. Počet 

víkendových 
zpravodajských 
relací a jejich 

umístění bude dáno 
aktuálním děním. 

 
Podíl 

mluveného 
slova neklesne 

pod 7-12 % 
vysílacího času 
(počítáno bez 

reklamy). 

25 – 45 let 

 
 
Základní programová specifikace zůstává beze změny. 

 
Provozovatel požaduje pouze úpravu podílu mluveného slova. 
 
Požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Licence byla udělena před nabytím účinnosti zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá 
kritéria uvedená v žádosti o licenci nebyla samostatně bodově hodnocena. 
 

 
 
 
 
 
 



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 vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
Přílohy 
Licenční podmínky 
 
 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu Hitrádio FM Crystal 
 

Název programu: Hitrádio FM Crystal 
 
 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
 
Základní programová specifikace:  
Nezávislá hudební a zpravodajská rozhlasová stanice s výrazným zaměřením na oblast 
pokrytou signálem. 
 
Zpravodajství: 
Umístění zpravodajských relací v pracovní dny: V čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině a v čase 
9:00 až 17:00 jednou v hodině. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 
8:00 do 17:00 hodin. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění bude dáno 
aktuálním děním. 
 
Kontrolovatelné programové parametry: 
 
Podíl mluveného slova: 
Vzhledem k důležitosti komplexní informovanosti posluchačů regionální stanice Hitrádio FM 
Crystal neklesne podíl mluveného slova pod 7-12 % vysílacího času (počítáno bez reklamy). 
 
Podíl zpravodajských a publicistických pořadů: 
Podíl pořadů se systematickým zpravodajstvím, publicistikou a informacemi z území 
pokrývaného signálem a pořadů vztahujících se k území pokrývaného signálem neklesne pod 
5 % vysílacího času. 
 
Hudební formát 
Poměr České a Slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční neklesne pod 10-15 %, 
skladby z širšího hudebního spektra, hudba od 90. let až po současné hudební trendy. 
 
Servisní informace: 
Každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní informace o 
počasí a podle aktuálnosti také informace o míře znečištění ovzduší a dopravní servis. 
 



 

Jedn. identifikátor 429171-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10756/2021-str  
Sp. zn. RRTV/2021/647/str  
Zasedání Rady   15-2021/poř. č. 9 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 31.8.2021, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 
1 písm. a) a § 21 odst. 3 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 uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000) podle ustanovení § 21 
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio 
Contact, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 23. července 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/9025/2021-vra) provozovatele MEDIA 

BOHEMIA, a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00 ze dne 

7.11.2000) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu 

programu na nový název Hitrádio Contact. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. 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. 

 
Dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna rozhodnout o změně skutečností 

podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je 

povinna své rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené 

lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky, 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).  

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 2. srpna 2021 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). K 

podkladům řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil. 

 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 
EVROPA 2, spol. s r.o. 
8qdcegr 
 



Ohledně možné zaměnitelnosti názvu programu Hitrádio Contact s jinými názvy programů dalších 

provozovatelů Rada shledala, že název by mohl být zaměnitelný s názvem programu Radio Contact 

Liberec. Provozovatelem vysílání tohoto programu je však společnost Radio Contact Liberec spol. s.r.o., 

jejímž jediným společníkem je společnost MEDIA BOHEMIA, a.s. Provozovatelem rozhlasové sítě „Hitrádií“ 

je rovněž společnost MEDIA BOHEMIA, a.s. 

Změna názvu programu sama o sobě 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 

 

 
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. 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 


