
RADA ČESKÉ REPUBLIKY 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

rátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.ci 

ROZHODNUTI O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: RÁDIO F M Plus Plzeň společnost s ručením omezeným 
Zikmunda Wintra 21 
Plzeň 

PSČ: 320 00 

Jednatel: Václav Ježek 

Způsob jednání: Společnost ve všech věcech zastu

puje jednatel. 

Č . j . : Ru/106/0Vfffl 
Zasedání Rady 8 bod 9 
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. 71/1967 Sb., o správním řízení, v plamem 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti RÁDIO FM Plus Plzeň společnost s ručením omezeným se sídlem 
v Plzni, Zikmunda Wintera 21, IČO : 40525694, 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 FM Plus. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio FM Plus. Časový rozsah vysílání 
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudebně informační rádio. 
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3) Technické prostředky určené k vysílání 

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

105,8 MHz/10 kW Klatovy-Doubrava 
106.1 MHz/3,16 kW Plzeň-Košutka 
97,2 MHz/0,2 kW Železná Ruda 
88,1 MHz/0,15 kW Sušice 
87,6 MHz/0,4 kW Příbram-Drahlín 
100.2 MHz/0,4 kW Beroun-Záhrabská 
107,4 MHz/0,44 kW Toužim 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 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 0547. Tyto údaje tvoří text 15 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušný list technických parametrů tvoří přílohy ě. 2, č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8. 

Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 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 0547, doručená Radě dne 
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 727, doplněná podáním 
doručeným Radě dne 19.3.2001 pod č.j. 1075, s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/91 Sb., 
v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice Rádio FM Plus, 
výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 1183, ze dne 
13.2.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá obchodní banka, 
a.s., Hlavní pobočka Plzeň ze dne 16.1.2001), předložené v průběhu správního řízení a projednané 
při předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při veřejném slyšení dne 27.4.2001. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 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. 



jada konstatovala, že společnost RÁDIO FM Plus Plzeň společnost s ručením omezeným je 
Hpůsobilá stát se provozovatelem s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 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 1.3.2001. 

P O U C E N I 

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. 



PŘÍLOHA Č.1 
Název stanice: Radio FM Plus 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Základní charakteristika programu: Hudebně informační rádio 

Charakteristika programu 

Vysílací schéma Radia FM Plus se opírá o tři zásadní složky. Nejpodstatnější je 
složka hudební, která se na tvorbě vysílacího schématu podílí asi 80 %. O vysílací čas se dělí 
s mluveným slovem a reklamními relacemi. 

Radio FM Plus je programováno jako hudebně - informační rozhlasová stanice, která 
zachovává hudební AC formát / . . . / 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů 

/ . . . / 

• zařazování informací regionálního významu do zpravodajství 
• dopravní informace ve všední dny v prime time každou hodinu 
• dvakrát denně pravidelné kulturní servisy z regionu 
• jedenkrát týdně hitparáda vlastní produkce 
• písničky na přání v minimálním rozsahu jedné hodiny denně 

Návrh vysílacího schématu 

/. . . / 
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Hodina vysílání - ráno 
(Pondělí až pátek 5:00 - 9:00) 

zprávy + 

doprava 

Ranní vysílání je charakteristické především častým střídáním posluchačů. Základními prvky 
programu proto jsou zprávy, informace o počasí, aktuální dopravní servis, nejzajímavější 
informace z tisku a také sezónní informace - sněhové zpravodajství a teploty řek a koupališť. 
Podíl mluveného slova v ranním vysílání je až 17 %. 
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Hodina vysílání - den 
(Pondělí až pátek 9:00 až 18:00) 

zprávy + 
doprava hit 

V dopoledních hodinách /.. ./ podíl mluveného slova klesá pod 10 %. 

Odpoledne po 14. hodině /.. ./ se rozsah mluveného slova pohybuje okolo 6 %. 
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Hodina vysílání - večer, noc 
(Pondělí až pátek 19:00 až 5:00) 

/.../ po 20. hodině /.. ./ je program dominantně postaven na vysílání hudby a stručné 
informace se většinou vážou k vysílané hudbě. Noční program od 1. do 5. hodiny je 
odbavován v automatickém režimu. 



Hodina vysílání - víkend 
(Sobota 7:00 až 12:00, neděle 14:00 až 18:00) 

zprávy + 

. . / 
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Hodina vysílání - víkend 
(Sobota 12:00 až 24:00, 

neděle 0:00 až 0:01, 7:00 až 14:00,18:00 až 24:00) 

Ve víkendových hodinách, kde nejsou zprávy, se aktuální informace zařazují do vstupů 
moderátorů. Ve většině případů se jedná o sportovní výsledky. 
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Hodina vysílání - večer, noc 
(Sobota 0:00 až 7:00, 

neděle 1:00 až 7:00, 21:00 až 24:00) 

Noční víkendový program je v sobotu i v neděli od 1 do 6 hodin a v neděli od 23 hodin 
vysílán automatickém provozu. 
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Pondělí 

I . 00- 5.00 V žáru noci - nonstop-hity 

5.00 - 9.00 Ranní expres 
5.40 Kulturní pozvánky 
6.35 Kalendárium ranního expresu - výročí a narozeniny 
7.10 Expres kviz - soutěž o ceny 
7.40 Kulturní pozvánky 
informace o dopravě, počasí, zajímavosti, písničky na přání v každé hodině 

9.00 -13.00 Dopolední show 
10.20 Chyták Radia FM Plus - dopolední soutěž 
10.40 Kulturní pozvánky 
I I . 20 Narozeniny s Radiem FM Plus 
12.20 Burza pracovních míst 
13.40 Kulturní pozvánky 

13.00 - 17.00 Odpolední proud 
15.10 SMS-ková soutěž o ceny 
16.40 Kulturní pozvánky 

17.00-21.00 Podvečer 
18.20 Pátračka - podvečerní hádanka o ceny 
18.37 Kulturní pozvánky 
18.40 Podporujte svého šerifa - policejní zajímavosti 
19.35 Ztráty a nálezy 
19.40 Burza pracovních míst 

21.00 - 24.00 Noční servis 
21.00 Písničky na přání 

21.40 Noční hlídka Policie - informace z policejní svodky 

Zprávy 

6.00- 18.00 vždy včelou 

Dopravní hlášení 
6.00 - 18.00 vždy po zprávách, v případě mimořádných situací ihned 
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Úterý 

I . 00- 5.00 V žáru noci - nonstop-hity 

5.00 - 9.00 Ranní expres 
5.40 Kulturní pozvánky 
6.35 Kalendárium ranního expresu - výročí a narozeniny 
7.10 Expres kviz - soutěž o ceny 
7.40 Kulturní pozvánky 
informace o dopravě, počasí, zajímavosti, písničky na přání v každé hodině 

9.00 -13.00 Dopolední show 
10.20 Chyták Radia FM Plus - dopolední soutěž 
10.40 Kulturní pozvánky 
I I . 20 Narozeniny s Radiem FM Plus 
12.20 Burza pracovních míst 
13.40 Kulturní pozvánky 

13.00 -17.00 Odpolední proud 
15.10 SMS-ková soutěž o ceny 
16.40 Kulturní pozvánky 

17.00-21.00 Podvečer 
18.20 Pátračka - podvečerní hádanka o ceny 
18.37 Kulturní pozvánky 
18.40 Podporujte svého šerifa - policejní zajímavosti 
19.35 Ztráty a nálezy 
19.40 Burza pracovních míst 

21.00 - 24.00 Noční servis 
21.00 Písničky naprání 
21.40 Noční hlídka Policie - informace z policejní svodky 
22.00 Desítka - hitparáda sítě HIT 

Zprávy 

6.00- 18.00 vždy včelou 

Dopravní hlášení 
6.00 - 18.00 vždy po zprávách, v případě mimořádných situací ihned 



Středa 

I . 00- 5.00 V žáru noci - nonstop-hiry 

5.00 - 9.00 Ranní expres 
5.40 Kulturní pozvánky 
6.35 Kalendárium ranního expresu - výročí a narozeniny 
7.10 Expres kviz - soutěž o ceny 
7.40 Kulturní pozvánky 
informace o dopravě, počasí, zajímavosti, písničky na přání v každé hodině 

9.00 -13.00 Dopolední show 
10.20 Chyták Radia FM Plus - dopolední soutěž 
10.40 Kulturní pozvánky 
I I . 20 Narozeniny s Radiem FM Plus 
12.20 Burza pracovních míst 
13.40 Kulturní pozvánky 

13.00 -17.00 Odpolední proud 
15.10 SMS-ková soutěž o ceny 
16.40 Kulturní pozvánky 

17.00-21.00 Podvečer 
18.20 Pátračka - podvečerní hádanka o ceny 
18.37 Kulturní pozvánky 
18.40 Podporujte svého šerifa - policejní zajímavosti 
19.00 Film a video - novinky o filmu 
19.35 Ztráty a nálezy 
19.40 Burza pracovních míst 
20.00 Hitparáda Radia FM Plus - premiéra 

21.00 - 24.00 Noční servis 
21.00 Písničky na přání 
21.40 Noční hlídka Policie - informace z policejní svodky 
22.00 Intim spray - intimní zpovědi populárních osobností 

Zprávy 

6.00- 18.00 vždy včelou 

Dopravní hlášení 
6.00 - 18.00 vždy po zprávách, v případě mimořádných situací ihned 
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Čtvrtek 

I . 00- 5.00 V žáru noci - nonstop-hity 

5.00 - 9.00 Ranní expres 
5.40 Kulturní pozvánky 
6.35 Kalendárium ranního expresu - výročí a narozeniny 
7.10 Expres kviz - soutěž o ceny 
7.40 Kulturní pozvánky 
informace o dopravě, počasí, zajímavosti, písničky na přání v každé hodině 

9.00 -13.00 Dopolední show 
10.20 Chyták Radia FM Plus - dopolední soutěž 
10.40 Kulturní pozvánky 
I I . 20 Narozeniny s Radiem FM Plus 
12.20 Burza pracovních míst 
13.40 Kulturní pozvánky 

13.00 -17.00 Odpolední proud 
15.10 SMS-ková soutěž o ceny 
16.40 Kulturní pozvánky 

17.00-21.00 Podvečer 
18.20 Pátračka - podvečerní hádanka o ceny 
18.37 Kulturní pozvánky 
18.40 Podporujte svého šerifa - policejní zajímavosti 
19.35 Ztráty a nálezy 
19.40 Burza pracovních míst 

21.00 - 24.00 Noční servis 
21.00 Písničky na přání 
21.40 Noční hlídka Policie - informace z policejní svodky 
22.00 Paegas Twist Top 10 - taneční hitparáda 

Zprávy 

6.00- 18.00 vždy včelou 

Dopravní hlášení 
6.00 - 18.00 vždy po zprávách, v případě mimořádných situací ihned 
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Pátek 

I . 00- 5.00 V žáru noci - nonstop-hity 

5.00 - 9.00 Ranní expres 
5.40 Kulturní pozvánky 
6.35 Kalendárium ranního expresu -výročí a narozeniny 
7.10 Expres kviz - soutěž o ceny 
7.40 Kulturní pozvánky 
informace o dopravě, počasí, zajímavosti, písničky na přání v každé hodině 

9.00 -13.00 Dopolední show 
10.20 Chyták Radia FM Plus - dopolední soutěž 
10.40 Kulturní pozvánky 
I I . 20 Narozeniny s Radiem FM Plus 
12.20 Burza pracovních míst 
13.40 Kulturní pozvánky 

13.00 - 17.00 Odpolední proud 
15.10 SMS-ková soutěž o ceny 
16.40 Kulturní pozvánky 

17.00 - 21.00 Podvečer 
18.20 Pátračka - podvečerní hádanka o ceny 
18.37 Kulturní pozvánky 
18.40 Podporujte svého šerifa - policejní zajímavosti 
19.35 Ztráty a nálezy ř 

19.40 Burza pracovních míst 

21.00 - 24.00 Noční servis 
21.00 Písničky na přání 
21.40 Noční hlídka Policie - informace z policejní svodky 
22.00 Večerní party 

Zprávy 

6.00- 18.00 vždy včelou 

Dopravní hlášení 
6.00 - 18.00 vždy po zprávách, v případě mimořádných situací ihned 
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Sobota 

7.40 Kulturní pozvánky 
8.00-22.00 Písničky na přání (průběžně 2x do hodiny) 
10.40 Kulturní pozvánky 
11.20 Narozeniny s Radiem FM Plus 
12.20 Burza pracovních míst 
13.40 Kulturní pozvánky 
16.40 Kulturní pozvánky 
18.00 Jízda - soutěžní pořad 
19.40 Burza pracovních míst 
22.00 Večerní party 

Zprávy 

Každou celou hodinu od 7.00 do 12.00 

Dopravní hlášení 
Podle potřeby po zprávách, v případě mimořádných situací ihned 

Neděle 

7.40 Kulturní pozvánky 
8.00-22.00 Písničky na přání (průběžně 2x do hodiny) 
10.20 Narozeniny s Radiem FM Plus 
10.40 Kulturní pozvánky 
11.00 Hitparáda Radia FM Plus - repríza 
12.20 Burza pracovních míst 
13.40 Kulturní pozvánky 
16.40 Kulturní pozvánky 
18.00 Jízda - soutěžní pořad 
19.40 Burza pracovních míst 
20.00 Eurochart Hot 100 - evropská hitparáda 

Zprávy 

Každou celou hodinu od 14.00 do 18.00 

Dopravní hlášení 

Podle potřeby po zprávách, v případě mimořádných situací ihned 

Hudební formát 
Hudba je základním stavebním kamenem programu Radia FM Plus jako hudebně 

informační stanice. / . . . / ve vysílání Radia FM Plus převažují současné hity a populární hudba 
devadesátých let, doplněná osvědčenými hity z let osmdesátých. Hudební program Radia FM 
Plus seznamuje posluchače s vývojem světové i domácí hudební scény (včetně té regionální), 
aktuálně jsou j im předkládány nejnovější hity spolu s prověřenou „klasikou". / . . . / 

Hudební program jako takový zdaleka není založen pouze na přehrávání, jednotlivých 
hitů. Rádio FM Plus se snaží ve vysílání nenásilnou a zábavnou formou předkládat 
posluchačům informace o vývoji jednotlivých hudebních proudů, seznamovat je 
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se současnými vývojovými trendy, upozorňovat na vybrané kapitoly ze života hudebních 
hvězd, připomínat významná data z historie populární hudby a podobně. 

Skladbu programu Radia FM Plus obohacují i speciální pořady, mezi které patří 
například Hitparáda Radia FM Plus, Písničky na přání, Paegas Top 10 a v neposlední řadě 
také tematické hudební víkendy. 

Hitparáda Radia F M Plus je sestavována na základě hlasování posluchačů. Ti pro jednotlivé 
skladby hlasují písemně poštou, telefonicky prostřednictvím záznamníku a také e-mailem. 
Každý týden ve středu večer v premiéře zazní 10 písní s největším počtem hlasů nasbíraných 
za uplynulých sedm dní, a dále tři písně - vesměs novinky - jako nabídka pro hlasování na 
příští týden. Hitparáda je zpestřována jednoduchou hudební otázkou, přičemž ze správných 
odpovědí je vybrán výherce. Repríza hitparády je vysílána v neděli dopoledne. 
Hitparáda Desítka - hitparáda sítě HIT, která je sestavovaná na základě obliby konkrétních 
písní v jednotlivých rádiích sítě. Dá se říci, že přináší aktuální přehled o nej hranějších 
písničkách v celé České republice. 
Nejpopulárnější rozhlasový blok - Písničky na přání - nechybí snad v programu žádné 
komerční rozhlasové stanice. Rádio FM Plus dává posluchačům možnost volat svá přání 
denně, ve večerních hodinách od 21. do 22. hodiny. Navíc o víkendu vždy v době od 9 do 18 
hodin zařazujeme písničku na přání do každé hodiny. 
Hitparáda Eurochart se sestavuje na základě popularity skladeb v evropských státech. 
Posluchači tak dostávají možnost sledovat různé hudební trendy z celé Evropy. 
Paegas Top 10 - je určena posluchačům nejmladší části cílové skupiny a v programu Radia 
FM Plus našla své pravidelné místo ve čtvrtek po 22. hodině. 
Hudební víkend je vždy svázán s vydáním nové desky některého z předních světových či 
domácích interpretů. Posluchači se v jeho průběhu dozvídají komplexní informace 
o jednotlivých zpěvácích, skupinách a perličky z natáčení nové desky. U domácích hudebníků 
je celé pásmo okořeněno rozhovory s těmito umělci. Pro atraktivnost fje opět celý víkend 
doplněn o posluchačsky přitažlivé soutěže, ve kterých lze vyhrát právě uváděné album. 
Hudební víkend se ve vysílání Radia FM Plus objevuje v periodě 14 dní. 

/.../ 

Ranní Expres-kvizy prověřují denně po sedmé hodině znalosti našich posluchačů. 
Dopolední Chyták, hra na pravdu a lež / . . . / Odpolední SMS-ková soutěž vychází ze stále 
větší obliby mobilních telefonů. Její princip spočívá v tom, že naši posluchači se snaží co 
nejrychleji odpovědět na danou otázku krátkou textovou zprávou ze svého mobilního 
telefonu. Podvečerní „Pátračka" po slavných a známých osobnostech formou hádanky 
přibližuje život a tvorbu osobností světa hudby, filmu a politiky. 

Jedním z našich nejnovějších pořadů je Intimspray, podtitul zní lechtivé historky 
nejen ze života slavných. Každou středu po 22. hodině přináší humornou formou pohled na 
soukromý život známých osobností. / . . . / 

Zpravodajství 
/ . . . / 
Časový rozvrh zpráv 

Zprávy Radia FM Plus jsou vysílány ve všední dny od 6 do 18 hodin, vždy před 
celou hodinou. Jejich celková délka včetně informace o počasí a dopravního servisu 
nepřesahuje tři a půl minuty. Součástí ranního programu Radia FM Plus - „Ranního expresu" 
- je také stručný, minutový přehled informací krátce před půl šestou, půl sedmou a půl osmou. 
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/. . ./ vysíláme nejnovější informace v půlhodinových intervalech. Zprávy Radia FM Plus mají 
své místo také ve víkendovém vysílání - v sobotu od 7 do 12 hodin, v neděli od 14 do 18 
hodin vždy před celou hodinou. 

Složení zpráv 
Zpravodajský blok začíná třemi krátkými fleši, které upoutávají na obsah zpráv. 

Poslední z flešů anoncuje regionální předpověď počasí. Jako první jsou podle aktuálního 
stavu zařazeny 2 regionální zprávy (prioritu mají informace z lokalit, které Rádio FM Plus 
svým signálem pokrývá), dále jedna domácí, nejdůležitější zahraniční zpráva, popř. zpráva 
z kultury a sport. Tady sledujeme hlavně výsledky západočeských sportovců a klubů 
v nejvyšších soutěžích a výsledky českých zástupců na mezinárodním sportovním poli (sportu 
ve vysílání Radia FM Plus se budeme věnovat podrobněji v kapitole Sportovní zpravodajství). 
Závěr zpráv tvoří aktuální regionální předpověď počasí a to jak krátkodobá, tak dlouhodobá. 
Zprávy obsahují také informace o vývoji počasí ve všech oblastech západních Čech. 
Podobnou strukturu - pouze ve zkrácené podobě, mají i ranní stručné zpravodajské přehledy. 
Pravidelně po zprávách v době od 6 do 18 hodin následují nejaktuálnější dopravní informace 
z Plzně a z celé dálnice D5, čekací doby na západočeských hraničních přechodech, 
průjezdnost ostatních mezinárodních silničních tahů (podrobněji v kapitole Nejrychlejší 
informace z dopravy). 

Cílová skupina recipientů 

/ . . . / osoby ve věku 20 - 35 let s přirozeným přesahem /. . . / 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

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 n 
Účastník řízení: Rádio FM Plus Plzeň s . r.o. 

Zikmunda Wintera 21 

320 00 Plzeň 

L J 

Rozhodnutí 
Rz/99/02 iMfa 
Zasedání Rady 8 bod 7 

Vyřizuje: Petra Zelená 

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, v platném změní (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb."), ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. á ustanovení § 46 zákona 
Č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu) v platném znění uděluje 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/106/01 ze dne 9.5.2001, ve znění platných změn, o kterou účastník řízení požádal dopisem 
doručeným Radě dne 29.1.2002 a evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 491 , ve znění 
doplňujícího dopisu ze dne 3.4.2002 č.j. 1465, a to: 

změnou licenčních programových podmínek vysílání Radia FM Plus na kmitočtech 87,6 Mhz 
(Příbram Drahlín) a 92,4 Mhz (vysílač Sedlec - Prčice), spočívající ve: 

1. změně programové skladby pro místní programy provozované na výše uvedených kmitočtech 
zařazením lokálního programu ve stanovených vysílacích časech, 

2. změně programu: 

Denně od 09.00 hodin do 18.00 hodin ve 40. minutě hodiny lokální okno v délce 4 minut s tímto 
obsahem: lokální zprávy, kultura, sport, lokální promo a lokální reklama. 

12.00-14.00 hodin: odpoledni písničky na přáni (kontaktní program s posluchači v dané lokalitě) 

mailto:!nfo@rrtv.cz
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19.00 24.00 hodin. pondělí - pátek lokální kontaktní pořad písničky na přání 

úterý Československá hitparáda 20.00 21.00 hodin. 

20.00 21.00 hodin. středa Hitparáda Rádia FM Plus 

V ostatním vysílacím čase bude Rádio FM Plus vysílat dle schváleného programového schématu. O 
víkendu lokální zpravodajství koresponduje s centrálním zpravodajstvím Radia FM Plus. 

Účastník řízení je povinen uchovávat záznamy i pořadů vysílaných v zařazených místních programech 
z předmětných kmitočtů. 

Za účelem identifikace lokálního označení stanice je účastník řízení povinen hlásit při zařazení místního 
programu příslušnou frekvenci. 

Účastník je povinen do 30 dnů ode dne provedení změn předložit Radě písemné prohlášení s uvedení data 
zahájení vysílání na předmětném kmitočtu podle schváleného vysílacího schématu. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne 
31.1.2002. 

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. 

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

Poučení: 

V Praze dne 18. 4. 2002 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

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: 1 

Rádio FM Plus Plzeň s.r.o. 
Zikmunda Wintra 21 
P.O. Box 40 
301 00 Plzeň 

L J 

ROZHODNUTÍ 

C . j . : Rz/199/04 
Zasedání Rady 21 / poř. č. 16 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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 ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., 
o správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 4. listopadu 2004 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
FM Plus, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/106/01 ze dne 9. května 2001 (ve zněni změn), o kterou 
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 1. října 2004, ve znění pozdějších doplňků, 
spočívající ve zrněné licenčních podmínek, a to programu na: 

1. 

Pondělí - pátek V intervalu od 5.00 do 18.00 hodin před každou celou zprávy a v každou půl regionální 
informace. 

01.00-05.00 Noční proud hudby - nonstop hity 

05 .00- 09.00 

Ranní expres - zprávy vždy před každou celou hodinou 
informace z regionu vždy v půl 
servisní informace: počasí, doprava, kultura, sport, zajímavosti ze světa 
selfpromotion, reklama 

09.00- 13.00 

Dopoledne s FM Plus - zprávy vždy před každou celou hodinou 
zprávy a informace z regionu 9.00 - 12.00 vždy v půl 
servisní informace, burza pracovních příležitosti 
selfpromotion, reklama 

13.00- 17.00 

Odpoledne s FM Plus - zprávy před každou celou hodinou 
servisní informace: kulturní tipy, doprava, zajímavosti z regionu 
hry, soutěže o ceny 
selfpromotion, reklama 
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17.00- 21.00 

Večer s FM Plus - zprávy před 18.00, zajímavosti z regionu v 17.30 
novinky ze světa kultury, policejní informace, ztráty a nálezy 
burza pracovních příležitostí, 
písničky na přání 
selfpromotion, reklama 

21.00- 24.00 
Noc s FM Plus - hity na přání 
selfpromotion, reklama 

Hitparáda zvláštní produkce bude vysílána každý pátek od 18.00 do 19.00 hodin. 

2. Sobota a neděle 

zprávy - v sobotu 8.00 - 12.00 vždy před celou 
- v neděli 14.00 - 18.00 vždy před celou 

zajímavosti z regionu 
kaleidoskop zajímavostí ze světa -
v jednom z víkendových dnů portrét domácího hudebního interpreta nebo skupiny 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 4. října 2004. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne / / . listopadu 2004 



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: 

RADIO FM Plus Plzeň s.r.o. 

Z. Wintra 21 

301 00 Plzeň 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Zasedání Rady 3/ poř. č. 18 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 2 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 ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 2. února 2005 toto f 

Doba platnost i l icence k provozování rozhlasového programu Rádio FM Plus prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/106/01 ze dne 9. května 2001, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 10. ledna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 2005.01.10.12, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 
31 . prosince 2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., 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. 

ROZHODNUTÍ : 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel 
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
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Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 2. prosince 2004; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu v Plzni, že ke dni 22. listopadu 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Plzni, že k 29. listopadu 2004 nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními: 

VZP ČR Plzeň dne 29. listopadu 2004 potvrzuje, že nemá splatné nedoplatky 
ZPMV-ČR Plzeň dne 1. prosince 2004 potvrzuje, že neeviduje splatné nedoplatky 
OZP Plzeň potvrzuje, že k 30. listopadu 2004 nemá splatný nedoplatek 
VoZP Plzeň dne 29. listopadu 2004 potvrzuje, že nemá splatný nedoplatek; 

• čestné prohlášeni, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

Václav Ježek - 1 0 . ledna 2005 - nemá záznam; 
• čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 

zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.; 
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce 
za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - f) zákona č. 231/2001 Sb. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného 
pro rozhlasové či televizní vysíláni z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle 
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a 
licenci prodloužila na dobu do 3 1 . prosince 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném zněni, dne 5. ledna 2005. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne února 2005 



RADA PRO R O Z H L A S O V É A T E L E V I Z N Í V Y S Í L Á N Í 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +42 0 2 7481 3 8 30, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řizení: RÁDIO FM Plus Plzeň, s.r.o. 

Z. Wintra 21 

Plzeň 

301 00 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/259/05 
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 

s o u h l a s 

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio 
FM Plus, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/106/01 (ve znění pozdějších změn), o kterou účastník řízení 
požádal dopisem doručeným Radě dne 2. prosince 2005, a to se: 

změnou l icenčních podmínek spočívající ve změně názvu programu Rádio FM Plus na Hitrádio FM Plus. 

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. 

V Praze dne prosince 2005 
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Sp. zn./ldent.: 2009/1310/zab/MED 
Naše zn . : zab/268/2010 MEDIA B O H E M I A a . s . 
Zasedání R a d y č. 2 - 2010 / poř.č.: 6 IC: 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 § 2 1 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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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £)i)/6,120 00 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 

S p . zn./ldent.: 2012/1/zab/MED 
Č.j.: zab/2146/2012 
Zasedání Rady č. 11 - 2012 / poř.č.: 10 

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 Plus (licence č.j.: Ru/106/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště Rokycany 88,0 MHz / 100 W 
souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 13E3607 / 49N4431 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 
13E3623/49N4430, 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 Plus (licence č.j.: Ru/106/01), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště Rokycany 88,0 MHz / 1 0 0 W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 13E3607 / 49N4431 
na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 13E3623 /49N4430. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rokycany 
88,0 MHz. 

Odůvodnění: 

MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Plus (licence č.j.: 
Ru/106/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Beroun 100,2 MHz / 0,4 kW; Domažlice 107,8 MHz / 0,5 kW; Jáchymov 107,4 MHz / 0,4 kW; Klatovy 
105,8 MHz / 10 kW; Plzeň 106,1 MHz / 3,16 kW; Příbram 87,6 MHz / 0,4 kW; Rokycany 88,0 MHz / 0,1 
kW; Sedlec-Prčice 92,4 MHz / 0,5 kW; Sušice 88,1 MHz / 0,15 kW; Železná Ruda 97,2 MHz / 0,2 kW. 

Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal dopisem ze dne 22. prosince 2011 č.j. 10934 o změnu 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rokycany 88,0 MHz /100 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/4/2012) 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: 

ROKYCANY 88,0 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 36 23 / 49 44 30 
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 Rokycany: 21 530 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, 4.6.2012, mapa Rokycany 88,0 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.06.15 14:53:17+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 7 k dopisu čj. ČTÚ-87 193/2012-613 ze dne 30. 5. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače R O K Y C A N Y 88,0 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011) . 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (21 530 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 

2146-3 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

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

Sp . zn . / lden t . : 2014/9 /bar /MED 
Č.j . : bar /442/2014 
Z a s e d á n í Rady č. 3 - 2014 / poř . č . : 20 

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 MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, 
identifikační číslo 26765586, 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 Hitrádio FM Plus na kmitočtu 100,2 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště 
Beroun, kmitočtu 105,8 MHz o vyzářeném výkonu 10 kWz vysílacího stanoviště Klatovy, kmitočtu 106,1 MHz 
o vyzářeném výkonu 3,16 kW z vysílacího stanoviště Plzeň, kmitočtu 87,6 MHz o vyzářeném výkonu 400 W 
z vysílacího stanoviště Příbram, kmitočtu 88,1 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště 
Sušice, kmitočtu 97,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Železná Ruda, kmitočtu 
107,8 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Domažlice, kmitočtu 107,4 MHz o vyzářeném 
výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Jáchymov, kmitočtu 88,0 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Rokycany a kmitočtu 92,4 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Sedlec-Prčice 
na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Hitrádio FM Plus 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 100,2 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Beroun 
• 105,8 MHz / 1 0 kW, vysílací stanoviště Klatovy 
• 106,1 MHz/3 ,16 kW, vysílací stanoviště Plzeň 
• 87,6 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Příbram 
• 88,1 MHz /150 W, vysílací stanoviště Sušice 
• 97,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Železná Ruda 
• 107,8 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Domažlice 
• 107,4 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Jáchymov 
• 88,0 MHz /100 W, vysílací stanoviště Rokycany 
• 92,4 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Sedlec-Prčice 

R O Z H O D N U T I 
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Základní programová specifikace: 
Hudebně-informační rádio 

Další programové podmínky: 

Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/106/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Plus 
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/106/01 ze dne 9. 5. 
2001 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 31. 12. 2015. 

Dne 31 . prosince 2013 pod čj. 13106/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA 
a. s. 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 MEDIA BOHEMIA a. s. 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 23. 12. 
2013. 

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. 

442-2 



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. 

V Praze dne: 4.2.2014 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.2.2014, d iagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2014.02.11 11:12:55 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^ 2 3 Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-1 067/2014-613 ze dne 9. 1. 2013. 

Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV. Modrá 
barva vyznačuje předpokládaný územní rozsah, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lektromagnet ického pole 
s tanovená podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí s ignálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech. 
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Jedn. identifikátor 253611 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/13045/2017-str  
Sp. zn. RRTV/2017/694/str  
Zasedání Rady   15-2017/poř. č. 27 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 12.9.2017, 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 Plus (licence č.j. Ru/106/01) 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 25. července 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. 11100/2017), ve znění doplnění 
doručeném dne 24. srpna 2017 (č.j. 12221/2017), provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Plus (licence č.j. Ru/106/01) 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 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence k provozování vysílání 
prostřednictvím uvedeného základního souboru technických parametrů jediným účastníkem, 
Rada oznámení o podané žádosti pouze vyvěsila dne 31. července 2017 na elektronické úřední 
desce (včetně doplnění, které bylo vyvěšeno dne 28. srpna 2017). Žádný subjekt se k podané 
žádosti nevyjádřil 

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



 

Provozovatel požádal o změnu licenčních podmínek dle níže uvedené tabulky: 

 
 

Základní 
programová 
specifikace 

Hudební 
formát 

Zpravodajství a 
servisní 

informace 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Současný 
stav 

 
Hudebně 

informační rádio 

Současné 
hity a 

populární 
hudba 90. 

let, doplněna 
osvědčenými 
hity z let 80. 

Ve všední dny 
v čase od 5.00 do 
18.00 hodin před 

každou celou 
hodinou zprávy a 
každou půl hodinu 

regionální 
informace. 

V sobotu v čase 
8.00 - 12.00 vždy 

před celou 
hodinou. V neděli 

v čase 14.00 - 
18.00 vždy před 
celou hodinou. 

  

 
V ranním 

vysílání je až 
17 %, 

dopoledne 
podíl 

mluveného 
slova klesá 
pod 10 %, 

po 14. 
hodině okolo 

6 %. 
 

 
20 - 35 let 

Požadovaná 
změna 

 
Hudebně 

informační rádio 

 
Výběr 

konkrétních 
hudebních 
skladeb se 

bude 
pohybovat v 
rozmezí od 
90. let až po 

současné 
hudební 
trendy. 

 
Pracovní dny: v 

čase 6:00 až 9:00 
hod. dvakrát v 

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

v hodině.  
Víkendové 

zpravodajské 
relace jsou 

zařazovány v 
časech od 8 do 
17 hod. Počet 
víkendových 

zpravodajských 
relací a jejich 

umístění je dáno 
aktuálním děním. 

V denním 
průměru cca 

7-12 % 
20 - 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 
 
 



Licenční podmínky programu Hitrádio FM Plus (licence Ru/106/01) 

 

Název stanice:     Hitrádio FM Plus  

Časový rozsah vysílání:    24 hodin  

Základní programová specifikace:  Hudebně informační rádio  

 

a) Profil stanice  

1. Hudební rozhlasová stanice  

2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění  

3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače  

4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata  

5. Zábava  

 

b) Charakteristika programu  

Základním cílem programu Hitrádia FM Plus je působit jako každodenní společník posluchačů, 

které má příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout spolehlivý a 

hodnotný informační servis. Tematicky a obsahově je prvořadé reflektovat ve vysílání dění v 

regionu a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního dění.  

 

c) Programové schéma  

Programové schéma Hitrádia FM Plus odráží očekávání, potřeby a preference našich 

posluchačů, a to rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme zběžného denního 

cyklu posluchačů, z jej ich životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou 

rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne, večer i v noci.  

Rozdíly mezi jednotlivými denními částmi se v důsledku toho liší podílem mluveného slova, 

který je nejvyšší v ranním vysílání, důrazem na informační nebo naopak zábavní složku 

vysílání, výběrem konkrétních témat a programových prvků a formou jejich zpracování a 

podání. Vysílací schéma navrhujeme tak, aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich 

posluchačů, nezávisle na tom, ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio FM Plus 

poslouchat.  

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  

1/ zpravodajství 

2/ informace a servis  

3/ malá publicistika  

4/zábava  

5/ promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství  



d) Zpravodajství  

Základním posláním zpravodajství na Hitrádiu FM Plus je informovat intenzivně, obsáhle a 

nezávisle především o regionálních událostech. Své místo ovšem mají i nejdůležitější 

informace z celonárodního dění, z ostatních regionů České republiky a ze světa. Hlavními 

požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, důvěryhodnost a vysoká 

informační hodnota poskytovaných zpráv.  

Zpravodajství přináší zejména přehled nej důležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou 

aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají 

regionu, jsou ve většině případů prioritní.  

Před nebo po zpravodajských relacích bude zařazena předpověď počasí, obsahující podle 

potřeb veřejnosti i aktuální informace o znečištění ovzduší, a dopravní servis, zahrnující 

informace o sjízdnosti silnic, o probíhajících uzavírkách, dopravních nehodách a průjezdnosti 

hlavních silničních tahů v ČR.  

Jednotlivá vydání zpráv - zpravodajské relace - jsou v programu zařazovány ve všední dny v 

každé hodině od 6. hodiny ranní až do 17. hodiny včetně. Konkrétní zařazení hlavního 

zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 6:00 hod. až 9:00 hod. je navíc hlavní 

zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem. 

Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 8 do 17 hod. Počet víkendových 

zpravodajských relací a jejich umístění je dáno aktuálním děním.  

Pokud si to vyžádá aktuální potřeba, mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny 

i zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách, a to jednou v hodině, vždy na začátku 

hodiny.  

 

e) Hudební formát  

Hudebních formát Hitrádia FM Plus si klade za cíl oslovit velmi širokou skupinu posluchačů. 

Tento formát nabízí skladby z širšího hudebního spektra, není věnován jen úzce vymezeným 

hudebním stylům pro menší skupiny posluchačů. Výběr konkrétních hudebních skladeb se 

pohybuje v rozmezí od 90. let až po současné hudební trendy. 

Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu Hitrádia FM Plus, který chceme 

posluchačům nabídnout, jsou co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost.  

Náš hudební formát je podpořen kontinuálním testování písní. Tato metoda nám zaručuje, že 

získáme v časové řadě výsledky, díky kterým dokážeme pružně reagovat na potřeby a 

preference posluchačů a ti se tak přímo podílí na vlastní programové dramaturgii.  

 

Návrh kontrolovaných programových prvků  

1. Počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině 

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

2. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti.  

3. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti 

servisní informace o počasí a dopravní servis.  

4. Podíl mluvené slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 7-12 %. 



 

Jedn. identifikátor 353556-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10208/2020-
blu  
Sp. zn. 2020/485/blu  
Zasedání Rady   11-2020/poř. č. 13 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 16. 6. 2020, Praha 

 
 

  ROZHODNUTÍ 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), 
§ 21 odst. 1 písm. d) 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., správní řád, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto: 

 
rozhodnutí:  

 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Plus (licence č.j. Ru/106/01) 
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. 
 
 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 15. května 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 
RRTV/8338/2020-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 Plus (licence č.j. Ru/106/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) 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 21. května 2020 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady. Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že předmětné 
licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další 
účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím totožného souboru technických parametrů by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty. 
 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 
120 00 Praha 2 
 



 

V daném případě byla licence udělena dne 9. května 2001 v licenčním řízení o jediném účastníku. 
Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu bylo potřeba posoudit, zda by požadovaná změna 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Předpokladem takovéhoto posouzení 
pak bylo srovnání současných licenčních podmínek programu s navrhovanými změnami, které je 
obsaženo v tabulce uvedené níže. Základní programová specifikace (Hudebně informační rádio) 
zůstává beze změny. 

 
 Základní 

programová 
specifikace 

Mluvené slovo 
Zpravodajství a 

servisní informace 

Současný  
stav 

 
Hudebně 
informační 
rádio 

 
V denním průměru cca 
7-12 % 

 
Všední dny v každé hodině od 6. 
hodiny ranní až do 17. hodiny včetně. 
Konkrétní zařazení hlavního 
zpravodajství je vždy v celou hodinu. 
V čase 6:00 hod. až 9:00 hod. je navíc 
hlavní zpravodajská relace vždy 
jednou v hodině doplněna kratším 
zpravodajským přehledem.  
 
Víkendové zpravodajské relace jsou 
zařazovány v časech od 8 do 17 hod. 
Počet víkendových zpravodajských 
relací a jejich umístění je dáno 
aktuálním děním. 
 

Navrhované 
změny 

 
Hudebně 
informační 
rádio 

 
V pracovních dnech od 5 
do 22 hodin na 6-10 %, 
v časovém pásmu od 22 
do 5 hodin pak do 5 %, 
přičemž obsahem 
vysílání je zde proud 
hudby a identifikace 
stanice s možností 
zařazení zpravodajských 
nebo servisních 
informací 

 

 
Podíl zpravodajských relací a 
servisních informací (zpravodajství, 
počasí, doprava, kulturní tipy apod.) 
tvoří ve všedních dnech minimálně 25 
% z celkového objemu mluveného 
slova.  
 
Počet víkendových zpravodajských 
relací a jejich umístění bude odpovídat 
aktuálnímu dění a míře potřeb 
veřejnosti. 
 

 
 Provozovatel uvedl, že chce provést změnu licenčních podmínek v návaznosti na změny 

rozhlasového trhu, přičemž navrhované změny mají více odpovídat současným potřebám 
posluchačů. 

 Provozovatel žádal o úpravu podílu mluveného slova, který je dle současných licenčních 
podmínek stanoven na 7 – 12% v denním průměru. Provozovatel namísto toho navrhuje 
stanovit podíl mluveného slova v pracovních dnech od 5 do 22 hodin na 6-10 %, v 
časovém pásmu od 22 do 5 hodin do 5 %, přičemž obsahem vysílání by měl být proud 
hudby a identifikace stanice s možností zařazení zpravodajských nebo servisních 
informací. O tuto změnu provozovatel žádá z důvodu zkvalitnění mluvených sdělení a 
zvýšení jejich atraktivnosti pro posluchače, kteří podle provozovatele očekávají v 
mluveném projevu stručnost, připravenost, výstižnost a takový styl vyjadřování, ve kterém 
se mohou snadno zorientovat.  Požadovaná změna není v rozporu se základní 



programovou specifikací daného programu a není změnou, která by zásadně změnila 
přínos programu pro posluchače.  

 Provozovatel dále požádal o změnu celkového podílu zpravodajských a servisních 
informací. Podíl zpravodajských relací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy, 
sněhové zpravodajství, reportáže) by měl nově tvořit ve všedních dnech minimálně 25 % 
z celkového objemu mluveného slova namísto původních 5 – 15%. Počet víkendových 
zpravodajských relací a jejich umístění by pak měl odpovídat aktuálnímu dění a míře 
potřeb veřejnosti. Požadovaná změna zásadně nemění přínos programu pro posluchače 
a nevedla by k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  

 
Navrhované změny nejsou v rámci celkového posouzení významným posunem licenčních 
podmínek v porovnání s licenčními podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním 
licenčním řízení a nemění charakter programu. Požadované změny by tudíž nevedly k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení a jsou tak v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. Rada tudíž mohla s požadovanými změnami udělit souhlas a rozhodla tak, jak je 
uvedeno ve výroku. 
 
 

 

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 
nemá odkladný účinek. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Licenční podmínky programu Hitrádio FM Plus (licence č.j. Ru/106/01) 



Příloha - Licenční podmínky programu Hitrádio FM Plus 

(licence č.j. Ru/106/01) 

 
Název programu: Hitrádio FM Plus 
 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
 

Základní programová specifikace: Hudebně informační rádio 

 
 

a) Profil stanice ¨ 
 

1. Hudební rozhlasová stanice  
 

2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění  
 

3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače  
 

4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata  
 

5. Zábava  
 
 

b) Charakteristika programu  
 

Základním cílem programu Hitrádia FM Plus je působit jako každodenní společník posluchačů, 
které má příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout spolehlivý a 
hodnotný informační servis. Tematicky a obsahově je prvořadé reflektovat ve vysílání dění v 
regionu a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního dění.  
 
 

c) Programové schéma  
 

Programové schéma Hitrádia FM Plus odráží očekávání, potřeby a preference našich 
posluchačů, a to rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme z běžného denního 
cyklu posluchačů, z jejich životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou 
rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne, večer i v noci.  
 
Rozdíly mezi jednotlivými denními částmi se v důsledku toho liší podílem mluveného slova, 
který je nejvyšší v ranním vysílání, důrazem na informační nebo naopak zábavní složku 
vysílání, výběrem konkrétních témat a programových prvků a formou jejich zpracování a 
podání. Vysílací schéma navrhujeme tak, aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich 
posluchačů, nezávisle na tom, ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio FM Plus 
poslouchat.  
 
Poměr mluveného slova v programu je v časovém pásmu od 5 do 22 hodin 6-10 %, v časovém 
pásmu od 22 do 5 hodin pak do 5 %, přičemž obsahem vysílání je zde proud hudby a 
identifikace stanice s možností zařazení zpravodajských nebo servisních informací. 

 
Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  
1) zpravodajství  
2) informace a servis  
3) malá publicistika  
4) zábava  
5) promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství  



d) Zpravodajství  
 

Základním posláním zpravodajství na Hitrádiu FM Plus je informovat intenzivně, obsáhle a 
nezávisle především o regionálních událostech. Své místo ovšem mají i nejdůležitější 
informace z celonárodního dění, z ostatních regionů České republiky a ze světa. Hlavními 
požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, důvěryhodnost a vysoká 
informační hodnota poskytovaných zpráv.  
 
Zpravodajství přináší zejména přehled nej důležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou 
aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají 
regionu, jsou ve většině případů prioritní.  
 
V rámci zpravodajství a servisu bude zařazena předpověď počasí, obsahující podle potřeb 
veřejnosti i aktuální informace o znečištění ovzduší, a dopravní servis, zahrnující informace o 
sjízdnosti silnic, o probíhajících uzavírkách, dopravních nehodách a průjezdnosti hlavních 
silničních tahů v ČR.  
 
Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní 
tipy apod.) tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova. 
Součástí zpravodajských relací a zejména pak servisu je také regionální složka. Počet 
víkendových zpravodajských relací a jejich umístění bude odpovídat aktuálnímu dění a míře 
potřeb veřejnosti.  
 
 

e) Hudební formát  
 

Hudebních formát Hitrádia FM Plus si klade za cíl oslovit velmi širokou skupinu posluchačů. 
Tento formát nabízí skladby z širšího hudebního spektra, není věnován jen úzce vymezeným 
hudebním stylům pro menší skupiny posluchačů. Výběr konkrétních hudebních skladeb se 
pohybuje v rozmezí od 90. let až po současné hudební trendy. 
 
Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu Hitrádia FM Plus, který chceme 
posluchačům nabídnout, jsou co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost. 
 
Náš hudební formát je podpořen kontinuálním testování písní. Tato metoda nám zaručuje, že 
získáme v časové řadě výsledky, díky kterým dokážeme pružně reagovat na potřeby a 
preference posluchačů a ti se tak přímo podílí na vlastní programové dramaturgii. 

 

 
Kontrolovatelné programové prvky  
 

1. Poměr mluveného slova v programu je v časovém pásmu od 5 do 22 hodin 6-10 %, v 
časovém pásmu od 22 do 5 hodin pak do 5 %, přičemž obsahem vysílání je zde proud hudby 
a identifikace stanice s možností zařazení zpravodajských nebo servisních informací.  
 
2. Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní 
tipy apod.) tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova.  
 
3. Zpravodajství a servis obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti. 
 


