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

\ ^ £ ^ 3 ^ 0 H Í Í Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: ¡nfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E 

Účastník řízení: RÁDIO M E T U J E , společnost s ručením omezeným 
nám. T.G.M. čp. 1294 
Náchod 

PSČ: 547 01 

Jednatel: Pavel Netík 

Způsob jednám: Jednatelé společnosti jednají za 

společnost samostatně. 

Č.j.:Ru/282/00/f?í? 
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 METUJE, společnost s ručením omezeným, se sídlem 
v Náchodě, nám. T.G.M. čp. 1294, IČO: 62026607, 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 METUJE. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 16.5.2001 do 16.5.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu VKV I I , název stanice je RÁDIO METUJE. Časový rozsah 
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Nezávislá rozhlasová stanice 
rodinného typu se zaměřením na oblast pokrytou signálem. 
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3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

92,8 MHz/1 kW NÁCHOD 
94,7 MHZ/ 0,100 kW BROUMOV 
94,7 MHz/0,200 kW V A M B E R K 

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 0493. Tyto údaje tvoří text 6 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

J 

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 0493, doručená Radě dne 
8.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2377, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice RÁDIO METUJE, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové v oddíle C, vložce 6878, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční 
banka a.s., pobočka Náchod ze dne 19.7.2000.), 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 METUJE, společnost s ručením omezeným 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 9.8.2000. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dngm, 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 RadyČeské republiky pro 

rozhlasové^tél ěvizní vysílání 



Příloha č.1 

Název stanice: RÁDIO METUJE 

Časový rozsah vysílání: 24 hod./ den 

Základní charakteristika programu: Nezávislá rozhlasová stanice rodinného typu 
se zaměřením na oblast pokrytou signálem 

PROGRAMOVÁ SKLADBA VYSÍLÁNÍ 

PROFIL STANICE: 

RÁDIO METUJE je rádiem rodinného typu se zaměřením na střední generaci 

(20 - 45 let) v regionu východních Čech. Hlavním cílem Rádia Metuje je poskytování 

co nejpodrobnějších a nejobjektivnějších informací především z východočeského 

regionu s důrazem na okresy Náchod, Rychnov ífad Kněžnou, Trutnov a Hradec 

Králové určených právě pro obyvatele z oblastí pokrytých signálem. 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU: 

/.../ Ranní a dopolední vysílání ve všední dny poskytuje posluchačům důležité 

informace, které se vztahují k probíhajícímu dni nebo s ním úzce souvisí. Ranní blok 

je naplněn zpravodajstvím, sportovními zprávami, informacemi o počasí a čase, 

důležitými postřehy z vozovek, zajímavostmi a pozvánkami. Dopoledne pokračuje 

v odlehčeném tónu s větším prostorem pro hudbu. 

Začátek všednodenního odpoledne reflektuje postavení posluchačské majority 

a nabízí jí příjemné plochy hudby, na které postupně během odpoledne a podvečera 

navazují kontaktní pořady, soutěže, písničky na přání, kulturní rubriky, upoutávky 

a zajímavosti. 

Večery ve všední dny patří příjemné muzice, hitparádám, písničkám na přání, 

komponovaným a kontaktním pořadům. Noc je plná hudby. 

Sobotní ranní vysílání poskytuje posluchačům aktuální informace a čerstvé 

zpravodajství podobně jako ve všední dny s menším důrazem na akčnost a s většími 

rozestupy. Dopoledne pomalu přechází v odpolední blok populární hudby 

s příjemnou moderací. Sobotní večery patří zábavě a kontaktním pořadům se 

zaměřením na současnou muziku a přání posluchačů. 
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Neděle posluchače zaujmou zajímavými společenskými pořady, které jsou 

rozprostřené do celého vysílacího dne a mají za úkol uvolnit, informovat a pobavit 

posluchače. Ani tento den nechybí ve vysílání čerstvé zpravodajství, informace o 

počasí, dopravní zprávy, písničky na přání a večerní pořad. 

Vysílací časy, náplň a aktuální změny jednotlivých rubrik a pořadů se váží 

k ročním obdobím, svátkům 

ZPRAVODAJSTVÍ: 

/.../ Základem zpravodajství jsou Hlavní zpravodajské relace, které jsou přes 

den vysílány každou hodinu a které mají základní náplň následující: region 40%, 

domov 20%, svět 15%, sport region 10%, sport ostatní 10%, doprava a počasí 5%. 

Mimo hlavní zpravodajské relace jsou pravidelně vysílány Malé zpravodajské 

relace, které přinášejí stručné, rychlé a aktuální pestré informace několikrát za den, 

nejvíce pak v ranním bloku. Pevné místo v programu mají i krátké relace s důrazem 

na region: Počasí, Sport bleskem, Přehled tisku, Soudničky, Dopravní zpravodajství, 

Informace z hraničních přechodů 

Vedle pravidelných zpravodajských relací vysílá Rádio Metuje i Speciály 

cíleně připravované jak k významným regionálním akcím: Jiráskův Hronov , 

Novoměstský hrnec smíchu, Festival filmů s horolezeckou tematikou - Adršpach, 

Rychnovská 8 a mnohé další, tak i ke světově významným akcím:/.../ 

Samostatnou kapitolou jsou potom mimořádné zpravodajské relace, které mají 

pro posluchače rádia nedocenitelnou hodnotu. /.../ Nejfrekventovanější jsou dále 

mimořádné informace dopravní, policejní a informace od zasahujících hasičských a 

záchranářských sborů. 

PUBLICISTIKA: 

Na Rádiu Metuje mají své nezastupitelné místo i publicistické pořady, ať už se jedná 

o osvětovou činnost v sociální, charitativní nebo společenské oblasti. Tento program 

je tvořen s přihlédnutím k potřebám regionu a akutnost a aktuálnosti problému. Je 

zde poskytován prostor menším i větším obcím a městům regionu. /.../ 



KULTURA: 

Pohádka - Rádio Metuje je rádiem rodinného typu, to se odráží na pořadech pro 

posluchače, kteří nezapadají do cílové skupiny 20 - 45 let. Pro kteroukoliv věkovou 

skupinu, ale především pro děti, je určena pohádka, která je v současné době 

vysílána v době hlavních televizních zpráv, /.../ 

Pozvánka do kina - Každý den jsou posluchači upozorňováni na programy kin 

promítajících v oblasti pokryté signálem. 

Kulturní servis - výstavy, divadla, besídky, kulturní projekty, kina, pěvecké sbory, 

plesy a další obsáhlé informace z kulturního dění v regionu. 

Filmograf-pořad věnovaný novým filmům přicházejícím do kin, včetně rozhovorů 

a reportáží. 

Osobnosti - několikrát týdně seznamujeme posluchače prostřednictvím speciálních 

pořadů s osobnostmi ze světa sportu, hudby, filmu i politiky. 

Čajovna - pořad věnovaný světu knih vycházejících v českých nakladatelstvích. 

Speciály - mimořádné - speciální pořady o právě probíhajících kulturních akcích 

v regionu, včetně přímých reportáží. 

Tip na výlet - zajímavosti regionu, o kterých mnohdy neví ani někteří domorodci. 

SPECIALIZOVANÉ POŘADY: 

Hitparády a specializované hudební pořady 

Ankety- reakce místních obyvatel na situace, události a místa v regionu. 

Korálky - krátké perličky z domova i ze světa. 

Soutěže - zpestření běžného vysílání interaktivními vstupy posluchačů. V dosavadní 

praxi se nejvíce osvědčily soutěže, které tříbí důvtip a vynalézavost soutěžících a 

nejsou tedy klasickým modelem soutěže se třemi možnostmi. 

Burza práce - informace z městských a pracovních úřadů regionu, přímá nabídka 

podniků a firem 

Zlatá rybka - písničky na přání, posluchači mohou gratulovat k významným životním 

jubileím, svátkům a nechat si zahrát písničku v přímém telefonátu, nebo 

prostřednictvím faxu, či SMS zpráv 
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HUDBA: 

Cílové skupině posluchačů odpovídá i hudební zaměření Rádia Metuje. Hlavní náplň 

vysílání tvoří populární hudba, menšinové žánry jsou zastoupeny ve 

specializovaných pořadech (country, folk, oldies, nezávislá scéna) ,není používána 

hudba okrajových žánrů (dechovka, lidová muzika) 

PODÍL MLUVENÉHO SLOVA 

/.../ podíl mluveného slova, který v průběhu jednoho měsíce neklesne pod 12 - 15% 

vysílacího času počítáno bez reklamy, v průběhu jednoho pracovního dne neklesne 

pod 12% , ve víkendových dnech a dnech svátků neklesne pod 10%, počítáno bez 

reklamy. 

PODÍL ZPRAVODAJSTVÍ 

/.../ podíl pořadů se systematickým zpravodajstvím, publicistikou a informacemi z 

území pokrývaného signálem a pořadů vztahujících se k území pokrývaného 

signálem neklesne pod 15% mluveného slova počítáno za období jednoho měsíce. 

Zpravodajství a publicistika budou zajišťovány v souladu s principy nezávislé 

žurnalistiky. 

NÁVRH VYSÍLACÍHO SCHÉMATU: 

VŠEDNÍ DNY 

00.00 - 05.00 Noční proud hudby: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

05.00 - 08.00 Ranní sprcha: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

- gratulace k svátku, vtipy, citáty, historická a hudební výročí, rubrika pro děti, 

soutěže 

- zpravodajství - každou celou hodinu + v průběhu hodin doplněné o přehled z 

tisku a sportovní zpravodajství 

08.00 - 12.00 Dopolední fontána: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

- přehledy kulturních a společenských akcí z regionu, soutěže, písničky na přání, 

ekonomické informace, telefonická burza 
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- zpravodajství - každou celou hodinu + v průběhu hodin doplněné o čtení z tisku 

a sportovní zpravodajství 

12.00 -16.00 Odpolední gejzír: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

- přehledy kulturních, společenských a sportovních akcí z regionu, soutěže 

- zpravodajství - každou celou hodinu 

16.00 - 20.00 Podvečerní splav: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

- soutěže, informace pro motoristy, informace ze světa kinematografie, písničky na 

přání, publicistika, hudební výročí, pořad pro děti 

- zpravodajství - každou celou hodinu (do 18 hodin) 

20.00-24.00 Večerní pořady: J 

- hitparády a komponované hudební pořady zaměřené na různé hudební žánry 

(rock, country, folk) 

VÍKEND 

00.00 - 05.00 Noční proud hudby: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

05.00 - 08.00 Ranní sprcha: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

- vtipy, citáty, historická a hudební výročí 

08.00 - 12.00 Dopolední fontána: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

- přehledy kulturních a společenských akcí z regionu, soutěže, písničky na přání 

- zpravodajství - každou celou hodinu + v průběhu hodin doplněné o čtení z tisku 

a sport 

12.00 - 16.00 Odpolední gejzír: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

- soutěže, hitparády, komponované hudební pořady 

16.00-20.00 Podvečerní splav: 

- hudba, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 
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- hudební pořady, písničky na přání, hudební výročí, pohádka pro děti 

20.00 - 24.00 Večerní pořady: 

- hudba, scénky, písničky na přání, reklama, upoutávky na vlastní pořady, aktuality 

CÍLOVÁ SKUPINA RECIPIENTŮ: 

RÁDIO METUJE je rádiem rodinného typu se zaměřením na střední generaci 

(20 - 4 5 let) v regionu východních Čech. /.../ 
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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: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: 

RÁDIO METUJE spol. s r. o. 
Nám.T. G. M. 1294 
547 01 Náchod 

L_ J 

ROZHODNUTI 

C.i.: Rz/242/02 lun 
Zasedání Rady 1 8 / b o d 22 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jeťi „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 pism. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), ve znění 
pozdějších předpisů, uděluje 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/282/00 ze dne 7. 11 . 2000 (ve znění pozdějších změn), o kterou účastník řízení 
požádal dopisem doručeným Radě dne 20. 9. 2002 a evidovaným pod č.j. 3525 v knize došlé pošty Úřadu 
Rady, 

spočívající ve změně licenčních podmínek, a to, 

ve vysíláni odděleného programu na kmitočtu Jičín 107,3 MHz - regionální mutace zpravodajství, servisních 
informací, reklamy a obalových prvků při zachování programové skjadby. V časech, kdy na hlavním 
programu vysílaném na kmitočtech 92,8 MHz Náchod a 94,7 MHz Broumov a Vamberk v řádném vysílacím 
čase bude nasazen regionální prvek, bude na vysílači Jičín vysílán tématicky obdobný, ale místně příslušný 
programový prvek, tj. místní zpravodajství, reklama a servis. V případě, že nedojde k zařazení regionální 
mutace z vysílače Jičín, bude na tomto kmitočtu šířen hlavní program Rádia Metuje. 

mailto:info@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Účastník řízení je povinen uchovávat záznamy z pořadů vysílaných v zařazeném lokálním programu 
z předmětného kmitočtu. 

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

Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne provedení změn předložit Radě písemné prohlášení 
s uvedením data zahájení vysílání na předmětném kmitočtu podle schválené programové skladby. 

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, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, dne 18. 9. 2002. 

P o u č e n í : 

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

V Praze dne 8. 10. 2002 f 

Ing. Mai 
pře< 

pro rozhlas 



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, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízeni: 

RÁDIO METUJE spol. s r. o. 
Nám. T. G. M. 1294 
547 01 Náchod 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/235/03 ¡Í3FI 
Zasedáni R a d y 2 2 / b o d 15 
Vyřizuje: Jan Fučík 

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

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/282/00 ze dne 7. 11. 2000 (ve znění pozdějších změn), o kterou účastník řízení 
požádal dopisem doručeným Radě dne 17.10. 2003 a evidovaným pod č.j. 6 v knize doručené pošty Úřadu 
Rady, 

ve vysílání odděleného programu na kmitočtu Rychnov nad Kněžnou 94,7 MHz - regionální mutace 
zpravodajství, servisních informací, reklamy a obalových prvků při zachování programové skladby. V časech, 
kdy na hlavním programu vysílaném na kmitočtech 92,8 MHz Náchod a 94,7 MHz Broumov a Vamberk 
v řádném vysílacím čase bude nasazen regionální prvek, bude na vysílači Rychnov nad Kněžnou vysílán 
tématicky obdobný, ale místně příslušný programový prvek, tj. místní zpravodajství, reklama a servis. 
V případě, že nedojde k zařazení regionální mutace z vysílače Rychnov nad Kněžnou, bude na tomto 
kmitočtu šířen hlavní program Rádia Metuje. 

s o u h l a s 

spočívající ve změně licenčních podmínek, a to, 

mailto:info@rrtv.cz
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Účastník řízení je povinen uchovávat záznamy z pořadů vysílaných v zařazeném lokálním programu 
z předmětného kmitočtu. 

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

Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne provedení změn předložit Radě písemné prohlášení 
s uvedením data zahájení vysílání na předmětném kmitočtu podle schválené programové skladby. 

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, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, dne 3.11.2003. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu podle § 129 Správního soudního řádu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 18. 11.2003 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

r n 
Účastník řízení: 

RÁDIO METUJE s.r.o. 
Nám. T.G.M. 1294 
547 01 Náchod 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/101/04/W/ i 
Zasedání Rady 12 /'poř. č. 19 
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 o vysílání) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 2/června 2004 toto 

ROZHODNUTÍ: 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio Metuje, udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/282/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti 
účastníka řízení, prodlužuje do 16. května 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 18. května 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu 
Rady pod č.j. 2004.05.18.3, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let, tj. do 
16. května 2014. 

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

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

http://www.rrtv.a
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Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku ze 7. dubna 2004; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu v Náchodě, že ke dni 2 1 . dubna 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Náchodě, že ke dni 2 1 . dubna 2004 nemá splatný 

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

VZP ČR Náchod, že ke dni 28. dubna 2004 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 statutárního a kontrolního orgánu: 

Pavel Netík - 4. května 2004 - nemá záznam 
• čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 

zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci 
prodloužila na dobu do 16. května 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném zněni, dne 14. května 2004. 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný. 

Poučení: 

V Praze dne června 2004 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Kratťá 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax. +420 2 7481 0885, e-mail. ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrlv.c2 

ú č a s t n í k řízení: RÁDIO METUJE, s.r.o. ' 

IČ: 62026607 

Nám. T.G.M. 1294 

Náchod 

547 01 

ROZHODNUTÍ 

sp. zn.: 2007/81/vav/RME 
č.j.: vav/ 4939/0¥-
Zasedání Rady 2/bod 5 
Vyř izu je: Mgr. Vanda Vaiglová 
Schvál i la : Mgr. Martina Šotkova J ' 

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 č. 231/2001 Sb."), a ustanovení § 67 a n. zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění, udělila dne 24. ledna 2007 

s o u h l a s 

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
Metuje, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/282/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, o 
kterou účastník požádal dopisem doručeným Radě dne 27. prosince 2006, 

spočívaj ící ve změně l icenčních podmínek, a to , 

ve vysí lání odděleného programu na kmi toč tu Tru tnov 97,0 MHz - regionální mutace zpravodajství, 
servisních informací, reklamy a obalových prvků při zachování programové skladby. V časech, kdy na 
hlavním programu vysílaném na kmitočtech 92,8 MHz Náchod a 94,7 MHz Broumov v řádném vysílacím 
čase bude nasazen regionální prvek, bude na vysílači Trutnov vysílán tématicky obdobný, ale místně 
příslušný programový prvek, tj. místní zpravodajství, reklama a servis. V případě, že nedojde k zařazení 
regionální mutace vysílače Trutnov, bude na tomto kmitočtu šířen centrální program Rádia Metuje. 

http://www.rrlv.c2
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Účastník řízení je povinen uchovávat záznamy z pořadů vysílaných v zařazeném lokálním programu 
z předmětného kmitočtu. 

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

Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne provedení změn předložit Radě písemné prohlášení 
s uvedením data zahájení vysílání na předmětném kmitočtu podle schválené programové skladby. 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. 

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 1. února 2007 



RADA PRO ROZHLASOVĚ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátí Ů 10. 100 0ú Praha 10, lei. +'120 1 748 i 3830, fax. +120 2 7481 0885, e-mail v\io©{nv.c¿, l)Up:.'/\WvVv-.niv.c£ 

Účastník řízení: Radio Metuje, s.r.o. 

IČ: 62026607 

náměstí T.G.M. 1294 

547 01 Náchod 

J 

ROZHODNUTÍ 

sp. zn.: 2007/122/mis/RME 
č.j.: m\s/,x

;'y/y// 
Zasedání Rady 4/bod/4 
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová 

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 změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovení § 67 a n. zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění, udělila dne 20. února 2007 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
Metuje, udělené na základě rozhodnutí č.j.Ru 282/00/ ze dne 7. listopadu 2000 , ve znění pozdějších změn, 
o kterou účastník požádal dopisem doručeným Radě dne 6. února 2007, a to se změnou názvu programu 
Rádio Metuje na Hitrádio Magie. 

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, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. 

s o u h l a s 



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 
znéní, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 21. února 2007 

Rady pro 

. Václav Žák 
předseda 

zhlasové a televizní vysílání 



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 ' 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 § 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 nezjedná 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 

S p . znVIdent.: 2010/1373/CUN/MED 
Naše zn . : CUN/4446/2010 
Zasedání R a d y č. 24 - 2010 / poř.č.: 47 

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, 120 
00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magie (licence Ru/282/00 ze dne 7. 
listopadu 2000) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních 
podmínek, zejména vysílacího schématu a změně podílu mluveného slova z minimálně 12 % nově na 
minimálně 9-12%. 

Aktuální platné znění licenčních podmínek licence č.j. Ru/282/00 ze dne 7. listopadu 2000 je 
obsaženo v příloze 1 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 15. října 
2010. 

Poučení: 
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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: 21.12.2010 

Pří lohy: Dokument (ostatní, 21 .12 .2010 , ) 

JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2010.12.21 17:12:01 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha č. 1 

Platné znění licenčních programových podmínek programu Hitrádio Magie (licence Ru/282/00 
ze dne 7. listopadu 2000) 

Název programu: Hitrádio Magie 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
Základní programová speci f ikace: Nezávislá rozhlasová stanice rodinného typu se zaměřením 

na oblast pokrytou signálem 

Profi l stanice 
Hudební rozhlasová stanice rodinného typu 
Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění 
Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače 
Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata 
Zábava 

Charakterist ika programu 
Základním posláním programu Hitrádia Magie je stát se každodenním společníkem posluchačů, který 
má za cíl příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout spolehlivý a hodnotný 
informační servis. Důležitou cílovou skupinou posluchačů je pro nás rodina, na kterou je převážně 
zaměřen program. Hlavní obsahovou prioritou Hitrádia Magie je reflektovat ve vysílání dění v regionu 
a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního dění. 

Vysílací schéma 
Při sestavování vysílacího schématu Hitrádia Magie jsme vycházeli z běžného denního cyklu 
posluchačů, vývoje jejich očekávání, potřeb a preferencí v jednotlivých částech dne, které vycházejí z 
životního a pracovního rytmu a jsou rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne i večer. 

Jednotlivé denní části se tak na základě těchto preferencí liší podílem mluveného slova, který je 
nejvyšší v ranním vysílání, posílením informační nebo naopak zábavní složky vysílání, výběrem 
konkrétních programových prvků a témat a formou jejich zpracování. Vysílací schéma je navrženo tak, 
aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich posluchačů, nezávisle na tom, ve kterou denní či 
noční hodinu se rozhodnou Hitrádio Magie poslouchat. 

Jelikož základní programová specifikace Hitrádia Magie zní: „Nezávislá rozhlasová stanice rodinného 
typu se zaměřením na oblast pokrytou signálem", v programu je pamatováno na dětského 
posluchače, a to pravidelným pořadem „Rada Starších". Dále budou v programu zařazovány další 
nepravidelné sezónní pořady zaměřené na dětské posluchače. Na rodinu jako takovou pamatuje 
Hitrádio Magie jednak celkovým zaměřením programu, tak i pravidelnými pořady např.: „Jak na to", 
„Tipy na výlet", „Kam za kulturou" a dalšími. Pořady jsou primárně zaměřeny na rodinná témata, akce, 
atd. Dalším programovým prvkem, který naplňuje základní programovou specifikaci Hitrádia Magie, je 
pořad „Filmové tipy", který má pravidelné místo ve vysílání. Zde jsou uváděny informace jak o 
konkrétních filmech, které běží v kinech ve východních Čechách, tak představení filmových novinek. 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 
1/zpravodajství 
21 informace a servis 
3/ malá publicistika 
4/zábava 

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

Zpravodajství 
Aktuální zpravodajství, informující intenzívně, obsáhle a nezávisle především o regionálních 
událostech. Stranou nezůstanou ani nejdůležitější informace z ostatních regionů České republiky a ze 
světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost a vysoká 
informační hodnota poskytovaných zpráv. 
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Zpravodajské relace jsou do 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 až 8:00 je hlavní zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna 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. 

V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské relace ve 
večerních a nočních hodinách (17:00-24:00) a to jednou v hodině, vždy na začátku hodiny. 
Zpravodajství musí přinášet přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou aktuálnost, 
blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají regionu, jsou ve většině 
případů prioritní. 
Po zpravodajských relacích bude následovat 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. 

Hudební formát 
Hudebních formát cílí do velmi rozsáhlé vrstvy posluchačů. Úkolem tohoto formátu je poskytovat 
skladby z širšího hudebního spektra a ne být, díky úzce vymezeným hudebním stylům, zaměřen na 
menší skupiny posluchačů. Záběr skladeb se pohybuje v rozmezí 70. let až po současné hudební 
trendy. Cílem hudebního programu Hitrádia Magie je nabídnout posluchačům co nejlepší hudební 
rozmanitost a pestrost. 

Hudebním formát Hitrádia Magie je založen na kontinuálním testování písní. Díky těmto výsledkům 
dokáže pružně reagovat na potřeby posluchačů, kteří se tak přímo podílí na vlastní programové 
dramaturgii. 

Poměr české a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10%, což vyplývá ze struktury našich 
posluchačů. 

Návrh kontrolovatelných parametrů 
• Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programu je v denním průměru cca 9-12% 
• Počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase 6:00 až 8:00 dvakrát v hodině a v čase 

8:00 až 17:00 jednou v hodině 
• Zpravodajství obsahuje v míře potřeb veřejnosti regionální 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 

• Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční 
neklesne pod 10%. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2013 /592 /FOL/MED 
Č.j.: FOL/4228/2013 
Zasedání Rady č. 17 - 2013 / poř.č.: 11 

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 Magie se souborem technických parametrů Broumov 94,7 MHz /0,1 kW, Dvůr 
Králové nad Labem 95,1 MHz /0,1 kW, Jičín 107,3 MHz /0,4 kW, Mladá Boleslav 91,7 MHz /0,2 kW, 
Náchod 92,8 MHz /1 kW, Pardubice 94,5 MHz /0,1 kW, Rychnov nad Kněžnou 94,7 MHz / 0,2 kW a 
Trutnov 97,0 MHz/0,2 kWna dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Hitrádio Magie 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Broumov 94,7 MHz/0,1 kW, Dvůr Králové nad Labem 95,1 MHz/0,1 kW, Jičín 107,3 MHz/0,4 kW, Mladá 
Boleslav 91,7 MHz /0,2 kW, Náchod 92,8 MHz /1 kW, Pardubice 94,5 MHz /0,1 kW, Rychnov nad 
Kněžnou 94,7 MHz / 0,2 kW a Trutnov 97,0 MHz/ 0,2 kW 

Základní programová specifikace: 

nezávislá rozhlasová stanice rodinného typu se zaměřením na oblast pokrytou signálem 

Další programové podmínky: 
Dle licence č.j. Ru/282/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magie 
šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/282/00 ze dne 7. 
listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 16. května 2015. 

r o z h o d n u t í : 
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Dne 28. června 2013 pod čj. 6582/2013 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 , ) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.10.03 10:43:15 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ „ 0 Location: Praha 
42.2.0-2. 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-77 142/2013-613 ze dne 19. 7. 2013. 
Diagram využití VKV radiových kmitočtů B R O U M O V 94,7, DVŮR KRÁLOVÉ 95,1 MHz, JICIN 107,3 MHz, MLADA BOLESLAV 2 91,7 MHz, 
N Á C H O D 92,8 MHz, PARDUBICE POLABINY 94,5 MHz, R Y C H N O V NAD KNĚŽNOU 94,7 MHz, TRUTNOV-S IBENICNI V 2 97,0 MHz, 
stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22 /2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí s ignálem zemského rozhlasového vysílání. 
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Jedn. identifikátor 251611 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/11912/2017-str  
Sp. zn. RRTV/2017/595/str 
Zasedání Rady   13-2017/poř. č. 28 
 
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 Magic (licence č.j. Ru/282/00) 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. 10090/2017) ve znění doplnění (č.j. 
10451/2017, doručené dne 10. července 2017) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. o udělení 
předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence č.j. Ru/282/00) 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. 
První rozhlasová s.r.o. 
EVROPA 2, spol. s r.o. 



Oznámení o doručení žádosti Radě, včetně jejího doplnění, 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 
rozhlasová 

stanice 
rodinného 

typu se 
zaměřením 
na oblast 
pokrytou 
signálem. 

 
Skladby z širšího 

hudebního 
spektra. Skladby 

od 
70. let až po 

současné 
hudební trendy. 
Poměr české a 

slovenské 
hudební tvorby 
neklesne pod 

10%. 

 
V pracovní dny v 
čase 6:00 až 8:00 
dvakrát v hodině 
a v čase 8:00 až 

17:00 jednou 
v hodině. 

 
V denním 

průměru cca 
9-12%. 

20 – 45 let 

Požadovaná 
změna 

 
Nezávislá 
rozhlasová 

stanice 
rodinného 

typu se 
zaměřením 
na oblast 
pokrytou 
signálem. 

Skladby z 
období od cca 60. 

let až po 
současnost. 

Cílem hudebního 
formátu je 
maximální 

hudební pestrost 
a rozmanitost. 
Poměr české a 

slovenské 
hudební tvorby 

neklesne pod 10 
%. 

 
Ve všední dny v 
čase od 6:00 do 
17:00 jednou v 

hodině. 
Víkendové 

zpravodajské 
relace v čase od 
8:00 až do 17:00 

včetně. Jejich 
počet a umístění 
je dáno aktuálním 

děním. 

 
7-10 % 

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

 



  

Licenční podmínky programu Hitrádio Magic: 

(licence č.j. Ru/282/00 ze dne 7.11.2000) 

 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin  

Základní charakteristika programu: Nezávislá rozhlasová stanice rodinného typu se 

zaměřením na oblast pokrytou signálem. 

 

Programová skladba  

Profil stanice Hitrádio Magic, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová 

stanice, která nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem k regionálnímu 

charakteru stanice budeme i dále usilovat o oslovení mladých a středněvěkých posluchačů. 

Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním rysem programu také určité množství informací 

o společenském, kulturním, politickém a sportovním dění v regionu, zpracované jednak ve 

zpravodajských relacích, dále pak v moderátorských vstupech či případných rubrikách. Ve 

velké míře počítáme se spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, 

společenskými a sportovními zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je 

přinášet zábavu a důležité informace, a být příjemným společníkem po celý den.  

 

Charakteristika programu  

Hudební formát  

Hudební formát Hitrádia Magic je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které 

odpovídá definované cílové skupině, a díky tomu je výběr skladeb z definovaného období 

nadále „plovoucí", a je vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Je to dáno tím, že je 

založen na kontinuálním testování, které umožňuje přizpůsobení se vkusu a požadavkům 

posluchačů a zároveň jim dává možnost podílet se na podobě vysílání. Výběr skladeb zahrnuje 

široké období od cca 60. let až po současnost. Cílem hudebního formátu Hitrádia Magic je 

maximální hudební pestrost a rozmanitost.  

Poměr české a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10 %, což vyplývá ze struktury našich 

posluchačů.  

Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé 

programové bloky co do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém 

vysílání se pohybuje v rozmezí 7-10 %.  

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  

a) reklama a marketing  

b) zpravodajství  

c) informace a servis  

d) zábava  

 



 

Zpravodajství  

Všechny zpravodajské relace bude obsahovat přehled nejdůležitějších zpráv z regionu, České 

republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, 

aktuálnost, důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. 

Dle aktuální závažnosti a dění bude podřízen obsah i počet zpráv v jednotlivých relacích 

událostem hodným zpravodajského zřetelu. Každá zpravodajská relace bude obsahovat 

předpověď počasí, obsahující podle potřeb veřejnosti i aktuální informace o meteorologických 

výstrahách.  

Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny každou hodinu od 6. do 17. hodiny včetně. 

Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v době mezi 8. a 17, hodinou. Počet 

víkendových zpravodajských relací a jejich umístění vychází z potřeb reakce na aktuálním 

dění. V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i 

zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách (17:00-24:00), a to jednou v hodině, 

vždy na jejím začátku.  

Informace a servis  

Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají 

informací o počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních 

meteorologických výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských 

relací, a dále jsou pak vysílány v průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak 

formou moderátorských vstupů. Dalšími servisními informacemi mohou být dle potřeby 

dopravní informace nebo či kulturní, společenské či sportovní.  

 

Kontrolované programové prvky:  

1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-10 %.  

2. Počet a umístění zpravodajských relací ve všední dny v čase od 6:00 do 17:00 jednou v 

hodině. Víkendové zpravodajské relace v čase od 8:00 až do 17:00 včetně. Jejich počet a 

umístění je dáno aktuálním děním.  

3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti.  

4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace o 

počasí.  

 



 

Jedn. identifikátor 282959-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/14391/2018-
blu  
Sp. zn. 2018/578/blu  
Zasedání Rady   12-2018/poř. č. 13 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 17. 7. 2018, Praha 
 
 

  ROZHODNUTÍ 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b, 
§ 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 3 a § 21 odst. 10 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  
 
 

rozhodnutí: 
 
 

1. 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 Magic (licence č.j. Ru/282/00), spočívající 
ve změně licenčních podmínek programu, tj. ve změně programové skladby, neboť tato změna 
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  
 
2. 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 Magic (licence č.j. Ru/282/00) dle § 21 odst. 
10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Hitrádio Černá Hora (licence č.j. 
Ru/135/98/1170)  provozovatele Radio Černá Hora II. s.r.o., včetně identifikace přejímaného 
programu. 

 

 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 

 
Dne 4. června 2018 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 
RRTV/12116/2018-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Hitrádio Magic (licence č.j. Ru/282/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, a podle ustanovení § 21 odst. 10 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu jiného provozovatele rozhlasového 
vysílání včetně identifikace přejímaného programu. Provozovatel konkrétně požádal o udělení 
souhlasu s vymezením programové skladby a s přejímáním programu Hitrádio Černá Hora 

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



(licence č.j. Ru/135/98/1170) provozovatele Radio Černá Hora II. s.r.o., včetně identifikace 
přejímaného programu  
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 12. června 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 ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 
 
 
Změna programové skladby: 
 
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. 
 
Provozovatel požádal o úpravu znění stávajících licenčních podmínek v bodu programová 
skladba. Provozovatel chtěl změnou dosáhnout toho, aby licenční podmínky programu lépe 
odpovídaly současnému charakteru stanice a dále umožnily další rozvoj stanice Hitrádio Magic. 
Provozovatel v rámci této změny navrhl úpravu licenčních podmínek tak, aby umožňovaly 
přejímání programu od jiného provozovatele. Srovnání vymezení programové skladby před 
změnou a po změně je obsaženo v následující tabulce: 
 

Znění před změnou: Znění po požadované změně: 

 
Profil stanice Hitrádio Magic, kterou 
provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební 
rozhlasová stanice, která nebude přebírat 
program žádné jiné stanice. Vzhledem k 
regionálnímu charakteru stanice budeme i 
dále usilovat o oslovení mladých a 
středněvěkých posluchačů. Vedle přesného 
hudebního zacílení je hlavním rysem 
programu také určité množství informací o 
společenském, kulturním, politickém a 
sportovním dění v regionu, zpracované 
jednak ve zpravodajských relacích, dále pak 
v moderátorských vstupech či případných 
rubrikách. Ve velké míře počítáme se 
spoluprací s místními úřady, samosprávou, 
Policií ČR, kulturními, společenskými a 
sportovními zařízeními. Hlavním cílem a 
filozofií této rozhlasové stanice je přinášet 
zábavu a důležité informace, a být 
příjemným společníkem po celý den. 
 

 
Profil stanice Hitrádio Magic, kterou 
provozuje MEDIA BOHEMIA a.s.,je hudební 
rozhlasová stanice s regionálním 
charakterem. Základním cílem programu 
Hitrádia Magic je působit jako každodenní 
společník posluchačů, které má příjemně 
naladit, objektivně a zajímavě je informovat 
a poskytnout spolehlivý a hodnotný 
informační servis. Vzhledem k regionálnímu 
charakteru stanice je tématicky a obsahově 
prvořadé reflektovat ve vysílání dění v 
regionu a stát se nedílnou součástí místního 
společenského, sportovního a kulturního 
dění zpracované jednak ve zpravodajských 
relacích, dále pak v moderátorských 
vstupech či případných rubrikách. Ve velké 
míře počítáme se spoluprací s místními 
úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, 
společenskými a sportovními zařízeními. 
 

 
Ze srovnání současného a navrhované znění vyplynulo, že provozovatel v navrhovaném znění 
především vypouští pasáž o tom, že stanice Hitrádio Magic nebude přebírat program žádné jiné 



stanice. V navrhovaném znění programové skladby zůstak zachován regionální charakter stanice 
a důraz na informování posluchačů o společenském, kulturním, politickém a sportovním dění 
v regionu. Zachována zůstala i spolupráce s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, 
společenskými a sportovními zařízeními. Obdobné je i vymezení hlavních cílů programu, tj. 
působit jako každodenní společník posluchačů a přinášet jim informační servis. 
 
Změnou znění programové skladby nedošlo k zásadní změně licenčních podmínek programu. 
Nejednalo se tedy o změnu, která by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a 
Rada tedy udělila s požadovanými změnami souhlas. 
 
 
Přejímání programu jiného provozovatele: 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání 
s licencí po předchozím souhlasu Rady přejímat program jiného provozovatele rozhlasového 
vysílání s licencí včetně identifikace přejímaného programu, pokud tím nedojde ke změně 
základní programové specifikace. Provozovatel vysílání s licencí nesmí přebírat program ani části 
programu od provozovatele vysílání ze zákona. 
 
Srovnání nyní vysílaného programu Hitrádio Magic a programu Hitrádio Černá Hora je uvedeno 
v následující tabulce: 
 

 Hitrádio Magic Hitrádio Černá Hora 

 

Základní 
programová 
specifikace 
 

 
Nezávislá rozhlasová stanice 
rodinného typu se zaměřením na 
oblast pokrytou signálem 
 

 
Hudební stanice s lokálním 
zpravodajstvím 

 

Hudební formát 
 
Hudební formát je definován 
hudební skladbou, která se vybírá 
z období, které odpovídá 
definované cílové skupině, a díky 
tomu je výběr skladeb z 
definovaného období nadále 
„plovoucí", a je vždy koherentní se 
stanovenou cílovou skupinou. 
Výběr skladeb zahrnuje široké 
období od cca 60. let až po 
současnost. Cílem hudebního 
formátu je maximální hudební 
pestrost a rozmanitost.  
 
Poměr české a slovenské hudební 
tvorby neklesne pod 10%. 
 

 
Hudebních formát nabízí skladby z 
širšího hudebního spektra, není 
věnován jen úzce vymezeným 
hudebním stylům pro menší skupiny 
posluchačů. Výběr hudby tvoři širší 
hudební spektrum od 90. let po 
současnost pro cílovou posluchačskou 
skupinu 20-29 let s přesahem 12-45 
let. 
 
Poměr české a slovenské hudební 
tvorby k produkci zahraniční se bude 
pohybovat v rozmezí 10 - 15%. 
 

 

Zpravodajství a 
servisní 
informace 

 
Zpravodajské relace jsou vysílány 
ve všední dny každou hodinu od 6. 
do 17. hodiny včetně. Víkendové 
zpravodajské relace jsou 

 
Počet a umístění zpravodajských 
relaci: pracovní dny v čase od 6:00 do 
9:00 dvakrát v hodině a v čase 9:00 do 
17:00 jednou v hodině. Víkendové 



zařazovány v čase od 8:00 až do 
17:00 včetně. Jejich počet a 
umístění je dáno aktuálním děním. 
 

zpravodajské relace jsou zařazovány 
v časech od 8 do 17 hod. Počet 
víkendových zpravodajských relací a 
jejich umístění je dáno aktuálním 
děním.  
 

 
Mluvené slovo 
 

 
v denním průměru 7 – 10 % 

 
v denním průměru 7 – 12 % 

 
Cílová skupina 

 
20 - 45 let 
 

 
12 - 45 let 

 
 
Z porovnání základních programových specifikací a licenčních podmínek obou programů vyplývá, 
že v důsledku přejímání programu by nemělo dojít k změně základní programové specifikace 
programu Hitrádio Magic. V rámci vymezení hudebního formátu i počtu zpravodajských a 
servisních relací se licenční podmínky obou programů v zásadě shodují; částečný rozdíl je u 
kritéria podílu mluveného slova, kdy je ale u obou programů stejná spodní hranice podílu 
mluveného sova a přejímaný program se liší jen vymezením horní hranice, která je o 2 % vyšší 
než u původního programu. Vymezení cílových skupin obou programů se liší z hlediska dolní 
hranice; u přejímaného programu je dolní hranice 12 let, u současného programu 20 let. Horní 
hranice vymezení cílové skupiny je stejná. 
 
Z hlediska orientace na daný region je možno uvést, že program Hitrádio Černá Hora v současné 
době vysílá ve výrazně shodné oblasti jako program Hitrádio Magic, tj. v oblasti 
Královehradeckého a Pardubického kraje. Zároveň se program Hitrádio Černá Hora zaměřuje na 
poskytování informací regionálního charakteru, čemuž odpovídá i jeho základní programová 
specifikace „Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím“. I po udělení souhlasu s přejímáním 
programu je tedy zachována orientace na region a nedošlo tedy ke snížení hodnoty programu 
pro posluchače v dané oblasti. 
 
Společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je provozovatelem programu Hitrádio Magic, je přitom i 
jediným, společníkem společnosti Radio Černá Hora II. s.r.o., která je provozovatelem programu 
Hitrádio Černá Hora. Udělením souhlasu s požadovaným přejímáním programu tedy nedošlo ke 
změně plurality informací v rozhlasovém a televizním vysílání ve smyslu ustanovení § 56 zákona 
č. 231/2001 Sb.  
 
Na základě výše uvedeného Rada konstatovala, že v důsledku přejímání programu nedojde ke 
změně základní programové specifikace ani k zásadní změně licenčních podmínek programu. 
Rada tedy udělila s požadovanou změnou souhlas. 
 
Na základě výše uvedených skutečností Rada udělila provozovateli souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
Magic (licence č.j. Ru/282/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně licenčních podmínek programu, a podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu jiného provozovatele rozhlasového vysílání 
včetně identifikace přejímaného programu. 
 
 
 
 



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 programu Hitrádio Magic (licence č.j. Ru/282/00) 
 
 
 
 

Rozdělovník 
 

EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 4/1872, 12000 Praha 2 

První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2 
 



Příloha 

Licenční podmínky programu Hitrádio Magic (licence č.j. Ru/282/00)  

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin  

Základní charakteristika programu: Nezávislá rozhlasová stanice rodinného typu se 

zaměřením na oblast pokrytou signálem. 

 

Provozovateli byl udělen souhlas s přejímáním programu Hitrádio Černá Hora (licence č.j. 

Ru/135/98/1170), včetně identifikace přejímaného programu. 

 

Programová skladba  

Profil stanice Hitrádio Magic, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová 

stanice s regionálním charakterem. Základním cílem programu Hitrádia Magic je působit jako 

každodenní společník posluchačů, které má příjemně naladit, objektivně a zajímavě je 

informovat a poskytnout spolehlivý a hodnotný informační servis. Vzhledem k regionálnímu 

charakteru stanice je tématicky a obsahově prvořadé reflektovat ve vysílání dění v regionu a 

stát se nedílnou součástí místního společenského, sportovního a kulturního dění zpracované 

jednak ve zpravodajských relacích, dále pak v moderátorských vstupech či případných 

rubrikách. Ve velké míře počítáme se spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, 

kulturními, společenskými a sportovními zařízeními. 

 

Charakteristika programu  

Hudební formát  

Hudební formát Hitrádia Magic je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které 

odpovídá definované cílové skupině, a díky tomu je výběr skladeb z definovaného období 

nadále „plovoucí", a je vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Je to dáno tím, že je 

založen na kontinuálním testování, které umožňuje přizpůsobení se vkusu a požadavkům 

posluchačů a zároveň jim dává možnost podílet se na podobě vysílání. Výběr skladeb zahrnuje 

široké období od cca 60. let až po současnost. Cílem hudebního formátu Hitrádia Magic je 

maximální hudební pestrost a rozmanitost.  

Poměr české a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10 %, což vyplývá ze struktury našich 

posluchačů.  

Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé 

programové bloky co do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém 

vysílání se pohybuje v rozmezí 7-10 %.  

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  

a) reklama a marketing  

b) zpravodajství  



c) informace a servis  

d) zábava  

 

Zpravodajství  

Všechny zpravodajské relace bude obsahovat přehled nejdůležitějších zpráv z regionu, České 

republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, 

aktuálnost, důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. 

Dle aktuální závažnosti a dění bude podřízen obsah i počet zpráv v jednotlivých relacích 

událostem hodným zpravodajského zřetelu. Každá zpravodajská relace bude obsahovat 

předpověď počasí, obsahující podle potřeb veřejnosti i aktuální informace o meteorologických 

výstrahách.  

Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny každou hodinu od 6. do 17. hodiny včetně. 

Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v době mezi 8. a 17, hodinou. Počet 

víkendových zpravodajských relací a jejich umístění vychází z potřeb reakce na aktuální dění. 

V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské 

relace ve večerních a nočních hodinách (17:00-24:00), a to jednou v hodině, vždy na jejím 

začátku.  

 

Informace a servis  

Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají 

informací o počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních 

meteorologických výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských 

relací, a dále jsou pak vysílány v průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak 

formou moderátorských vstupů. Dalšími servisními informacemi mohou být dle potřeby 

dopravní informace nebo či kulturní, společenské či sportovní.  

 

Kontrolované programové prvky:  

1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-10 %.  

2. Počet a umístění zpravodajských relací ve všední dny v čase od 6:00 do 17:00 jednou v 

hodině. Víkendové zpravodajské relace v čase od 8:00 až do 17:00 včetně. Jejich počet a 

umístění je dáno aktuálním děním.  

3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti.  

4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace o 

počasí.  

 



 

Jedn. identifikátor 438423-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/12398/2021-
zab  
Sp. zn. RRTV/2021/728/zab  
Zasedání Rady   17-2021/poř. č. 19 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 5. 10. 2021, Praha 
 
 

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. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem 

Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic (licence č.j.: Ru/282/00), a to 

o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení 

rozhlasového vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW, toto: 

 

rozhodnutí 

 

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 prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magic (licence 

č.j.: Ru/282/00), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 2.9.2021 č.j. RRTV/10646/2021-vra byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA 

BOHEMIA a.s. o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Magic (licence č.j. Ru/282/00), a to o změně 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení 

rozhlasového vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW. 

Zároveň provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. žádá o vyhlášení licenčního řízení na uvedeném 
kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW se záměrem provozovat zde jiný program. 
 
Před zahájením licenčního řízení si Rada nejprve vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního 
úřadu k možnosti vyhlášení licenčního řízení na výše uvedeném kmitočtu. 
 
 
Ukončení vysílání na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW 
 
Při změně územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu 

MEDIA BOHEMIA a.s.,  
z5pe5hw 



vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého zmenšení či rozšíření pokrytého území 
v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu 
vysílání.  
 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání by nemohla vést k neudělení licence 

na základě veřejného slyšení.  

 

 

Poučení: 

 

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

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

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

 
 
 
 
 


