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

Rada České r e p u b l i k y p r o rozhlasové a televizní vysílání (dále j e n 
"Rada") v rámci své působnosti dané § 2 o d s t . 1 písm. e ) zákona č. 
103/1992 Sb. , o Radě České r e p u b l i k y p r o rozhlasové a televizní 
vysílání, p o d l e § 12 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č. 
71/67 Sb., o správním řízení, vydává t o t o 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje panu M a r t i n o v i Černému, t r v a l e hlášenému v P r a z e 4, 
Krhanická 15, r.č. 650119/1895 zapsanému v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v H r a d c i Králové pod obchodním jménem M a r t i n Černý 
- Rádio ČERNÁ HORA, IČO : 18386407, l i c e n c i k provozování rozhlasového 
vysílání v pásmu VK I I na kmitočtech T r u t n o v 105,3 MHz/3 kW, 
K r á l í k y 87,8 MHz/1 kW a H r a d e c K r á l o v é 96,2 
MHz/0,1 kW d l e příslušných kmitočtových přídělů, na dobu 6 - t i l e t od 
dne 23.ÍO.1998 do dne 23.10.20O4. 



Název stanice je RÁDIO ČERNÁ HORA, óasovy r o z s a h v y s i l d n i j a y u ¿4 
h o d i n y denně, základní s p e c i f i k a c e programu : hudební s t a n i c e 
s lokálním zpravodajstvím. 

V s o u l a d u s § 12, o d s t . 2 , zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, j e 
p r o v o z o v a t e l s licencí p o v i n e n z c e l a dodržovat veškeré údaje týkající 
s e programové skladby , uvedené ve smyslu § 11 o d s t . 1 vyá© citovaného 
zákona v j e h o žádosti o l i c e n c i č. RR0334. T y t o údaje tvoří t e x t 
jednotlivých osmi s t r a n přílohy č. 4 t o h o t o rozhodnutí. 

P r o účely výpočtu k o m p a t i b i l i t y kmitočtů s prostředky letecké n a v i g a c e 
j e p r o v o z o v a t e l s licencí p o v i n e n okawáiťě nahlásit ríř-*<-?u R.a<1v v-«* 
r e p u b l i k y p r o rozhlasové a televizní vysílaní datum u v e d e n i v y ^ x i a C t ; 
daného kmitočtu do p r o v o z u . Totéž platí i o vyřazení vysílače z 
p r o v o z u . 
Kmitočtové příděly jakožto přílohy č.l, č.2 a č.3 a příloha č.4 j s o u 
nedílnou součástí t o h o t o rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem p r o rozhodnutí Rady b y l a žádost účastníka řízení č.j. RR 
0334 z e dne 15.10.1997 předložená v s o u l a d u s § 11 zákona č.468/91 
Sb. , v platném znění, výpis z obchodního rejstříku vedeného 
u Krajského obchodního soudu v P r a z e v oddíle A, vložce 8060 ze dne 
27.10.1997, výpis z rejstříku trestů účastníka řízení z 19.9.1997 
a ostatní písemné d o k l a d y předložené v průběhu správního řízení 
a projednané při předběžném slyšení dne 3.3.1998 a při veřejném 
slyšení dne 4.3.1998. 

Při posuzování žádosti Rada v s o u l a d u s § ÍO o d s t . 5 zákona č. 468/91 
Sb. , v platném znění, k o n s t a t o v a l a , že udělením l i c e n c e žadateli 
nezaloží j e h o dominantní postavení v hromadných sdělovacích 
prostředcích působících v ČR. Rada u s o u d i l a , že p r o j e k t r e s p e k t u j e 
zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně 
p e s t r o u a vyváženou s k l a d b u pořadů. 

Rada k o n s t a t o v a l a , že pan M a r t i n Černý j e způsobilý stát s e 
p r o v o z o v a t e l e m s licencí v s o u l a d u s ustanovením § 3 o d s t . 3 zákona č. 
468/91 Sb. , v platném znění, protože prokázal, že má trvalý pobyt na 
území České r e p u b l i k y . P o v i n n o s t , která j e p r o v o z o v a t e l i s licencí 
uložena výše citovaným ustanovením, účastník řízení již s p l n i l , nebot 
j e již zapsán v obchodním rejstříku. 

0 p o v i n n o s t i dodržovat programovou s k l a d b u r o z 
s ustanovením § 12 o d s t . 2 zák. č. 301/1995 Sb., 
č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a t e l e v i 
kterého Rada může r o z h o d n o u t , že údaje týkající 
uvedené žadatelem v žádosti o l i c e n c i budou zčás 
pro p r o v o z o v a t e l e vysílání. Rada r o z h o d l a , že 
v t e x t u osmi s t r a n přílohy č.4 t o h o t o r o 
p r o v o z o v a t e l e závazné z c e l a . 

hodlá Rada v s o u l a d u 
novelizujícího zákon 

zního vysílání, p o d l e 
s e programové s k l a d b y 
t i nebo z c e l a závazné 
t y t o údaje, obsažené 
zhodnutí, j s o u p r o 



Účastník řízení z a p l a t i l správní p o p l a t e k ve výši Kč 15 000,- zákona 
č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne 17.10.1997. 

P O U Č E N Í : 

P r o t i tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. 

V s o u l a d u s ustanovením § 12 o d s t . 4 zákona č. 468/91 Sb. 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, 
nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení 
doručeno písemné prohlášení, že l i c e n c i bez výhrad přijímá. Toto 
prohlášení musí být doručeno do 30 dnů ode dne doručení t o h o t o 
rozhodnutí, j i n a k rozhodnutí o udělení l i c e n c e zaniká a na žádost s e 
pohlíží j a k o by n e b y l a podána. 

V P r a z e dne 25.3.1998 

J o s e f rosefík 
předseda Radyí České r e p u b l i k y 

p r o rozhlasové a televizní vysílání 



PRi L O H A Z - H - yj 

P R O G R A M O V Á A T E C H N I C K Á Č Á S T 

l l . / l PROGRAMOVÁ SKLADBA 

a) profil stanice 

Radio Černá Hora je stanicí hudební s lokálním zpravodajstvím. 
Hraje hudbu středního proudu a hity 80. - 90. let pro cílovou posluchačskou 
skupinu 20 - 2 9 let s přesahem 12 - 45 let. 
Formát stanice lze popsat jako Hot AC (adult contemporary), blížící se až CHR 
(contemporary hit radio). 

Programming stanice procházel vývojem, který reflektuje změny a vývoj rozhlasového 
trhu ve východočeském kraji. Rádio Černá Hora hraje na relativně velkém území, a 
proto historicky trochu supluje oslovení posluchačských skupin, které zůstaly prozatím 
„volné" a z toho následně vyplývá větší přesah posluchačských skupin, než by 
odpovídalo formátu Hot AC. Za současného stavu lze říci, že je to předností. Můžeme 
předpokládat, že další vývoj a profilování konkurence povede ke zužování formátů. 

P0SLECH0V0ST RADIA ČERNÁ HORA PODLE VĚKU J 

zdroj SKMO Mediaprojekt 1.1.97 - 30.6.97 Po - Ne 

H 1 2 - 19 let = 50 tis. 
H 2 0 - 2 9 let = 56 tis. 

H 30 - 3 9 let = 30 tis. 
• 40 - 49 let = 27 tis. 
M 50 - 59 let = 17 tis. 
Ü 6 0 - 6 9 let = 7 tis. 
^ 7 0 - 7 9 let = 1 tis. 

Velmi důležitou složkou jsou zpravodajství a informace úzce zaměřené na 
region, které identifikují stanici jako lokální. Naším cílem je ve zkratce přinést 
všechny podstatné informace potřebné pro život v regionu. K tomu slouží rozvětvený 
systém dopisovatelů. 
Poskytujeme kompletní turistický servis z oblasti Krkonoš a Orlických hor 
(doprava, sněhový servis, Infoservis Krkonošského národního parku, turistické trasy 
atd.). Z toho vyplývá i sezónnost zpravodajství. 



Rádio Černá Hora se vyznačuje delší poslechovostí a mají nás raději ženy (viz graf). 

POSLECHOVOST PODLE POHLAVÍ 

zdroj SKMO Mediaprojekt 1.1.97 - 30.6.97 Po - Ne 

Součástí image stanice jsou i četné speciální akce, kdy se mohou posluchači osobně 
setkat s „rádiem". Pro ilustraci: jsou to „Radiohlídky", kdy komunikujeme s posluchači 
přímo na ulici (streetcall), radiové Partyfimes a diskotéky, jsme u všech významnějších 
kulturních a sportovních akcí atd. 

Záměr: 

- při dalším vývoji vycházet z úspěšného formátu Radia Černá Hora - Hot AC 
- formátovat přesněji dle daného formátu 
- zpravodajství a informace ještě více cílit na region 
- zajistit ucelenější sběr dat z regionu (dopisovatelé, organizace) 
- udržet kontaktní formu oslovení posluchačů a zájem o jejich problémy 

b) charakter ist ika programu 

Program rozhlasové stanice Rádio Černá Hora je sestavován na základě znalostí 
posluchačských skupin, průzkumů poslechovostí a vlastních marketingových výzkumů 
jak na jednotlivé programové celky, tak i zařazování jednotlivých skladeb do rotací. 
Veškerý program je sestavován s důrazem na lokální charakter stanice. 

Nejdůležitější složkou programu je hudební vysílání a zpravodajství, dále^speciální 
zábavné programy (hitparády, soutěže, zábava). 

Hudba je vybírána s ohledem na daný formát a posluchačskou skupinu 20 - 29 let. 
V této oblasti jsme udělali nejvíce práce. Po naposlouchání více jak 5000 skladeb 
trvalo téměř dva roky zpracování jejich databáze, zařazení do rotací, klasifikace 
skladeb podle analýzy hudebních stylů, rozdělení daypartů a nastavení mnoha dalších 
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parametrů hudebního software (Music Master) k zajištění přesně cílených rotací. 
Jen díky této dobře odvedené práci vděčíme, že jsme se stali čtvrtým 
nejposlouchanějším soukromým regionálním radiem v České republice. 

Z p r á v y v programu Radia Černá Hora mají přesnou podobu. Cílem je přinést 
všechny podstatné informace potřebné pro obyvatele regionu. Jsou přehledné, 
srozumitelné, jasně formulované. Nemáme ambice zprávy komentovat. 
Prioritu mají regionální zprávy. Máme velmi slušně rozvětvenou síť dopisovatelů a 
zpravodajů, kteří mohou po schválení téměř ihned do vysílání. Spolupracujeme 
s tiskovými mluvčími městských úřadů, policie, komunikujeme s redakcemi všech 
regionálních novin a televizí. 
Zpravodajství zaměřené na region má i své úskalí. Plocha pokrytá naším signálem je 
relativně veliká, a proto se potýkáme s problémy: 

- rozsáhlá síť zpravodajů vyžaduje dobrou komunikaci a organizaci 
- překonání velké vzdálenosti za novým případem 
- v některých lokalitách (i městech) nedostatečná kvalita vysílaného signálu 
- selekce zpráv (lokální zaměření / regionální zaměření) 

Tyto problémy hodláme organizačně a technicky řešit tak, aby zpravodajství bylo 
nejenom rychlé, ale i vysokou informační hodnotou a dostatečně lokální. 

Z hlediska kvality signálu již mnohé bylo vykonáno. Signálem máme dokryté Orlické 
hory (87,8 FM / 1 kW Králíky) a důležitou městskou aglomeraci (96,2 FM / 100 W 
Hradec Králové). Zbývá dokrýt oblast Pardubic - žádost je v řízení, v současné době 
probíhá mezinárodní koordinace kmitočtu 92,6 FM. 
Držet síť dopisovatelů nemá smysl v místě, kde se úroveň přijímaného signálu 
pohybuje na hranici poslechu sterea (a navíc v městské zástavbě). 
Regionální zaměření zpravodajství dokumentuje i poslechovost v městech střední 
velikosti čítající 5 - 20 tisíc obyvatel: 

[ údaje v t is íc ích posluchačů 

do 999 1000-4999 5000-19999 20000-99999 nad 100000 

POSLECHOVOST PODLE VELIKOSTI BYDLIŠTĚ 



Informační servis obsahuje souhrn informací potřebných k běžnému životu, ale i 
např. turistice. Z této oblasti můžeme uvést spolupráci se Správou krkonošského 
národního parku a Horskou službou. Díky výzvě ve vysílání se nám podařilo najít 
osobu, po které bylo vyhlášeno hřbenové pátrání. 

D o p r a v a - spolupracujeme s Policií, taxi, hraničními přechody a dokážeme ihned 
informovat o všech kalamitách v regionu. V zimních měsících spolupracujeme se 
spřáteleným pražským radiem a od pátku do neděle si vyměňujeme live dopravní 
informace. 

Sněhový servis funguje již dva roky bezchybně ze všech významějších lyžařských 
center. Pro zajímavost; v zimních měsících registrujeme v pátek odpoledne nárůst 
posluchačů ze středočeského kraje o 35.000 I 

Z á b a v a tvoří neodmyslitelnou součást tvorby programu, ať jde o způsob moderace, 
nebo různá sdělení a soutěže. Patří sem i různé speciální programy (Hitparáda Black 
Top Twenty, Partytime, Seznamka). 

Kontaktní forma oslovení posluchačů, zájem o jejich problémy, citlivý výběr hudby a 
lokální zpravodajství jsou ve své podstatě hlavním záměrem Radia Černá Hora, který 
přináší zpětně zájem a úspěch u posluchačů. 

Záměr: 
- ještě více zpřesnit hudební formát 
- systematičtější provádění marketingových výzkumů a analýz 
- jasné, přehledné, srozumitelné informace 
- prohloubit spolupráci se všemi informačními zdroji a organizacemi 
- organizačně a technicky řešit zpravodajství tak, aby mělo vysokou informační 

hodnotou, bylo dostatečně lokální a tudíž zajímavé pro posluchače. 

c) návrh vysílacího schématu 

Program Radia Černá Hora je sestavován v blocích a používá blokového řazení 
programů v průběhu dne. Tato osvědčená metoda umožňuje jednodušší organizaci 
odbavování programových prvků a rozložení témat (T&C - traffic and continuity), a 
současně příslušných změn hudebních rotací v průběhu dne (dayparts). 
V následujícím členění vysílání je popsán současný stav, který zároveň slouží jako 
návrh a východisko pro budoucí plánování. 



F o r m á t o v á h o d i n a s t a n d a r d n í 

promo, 
řekla mi 

zprávy p f s e ň 

píseň 

pisen 

vstup 

pisen 
pisen 

pisen 

promo, 
reklama 

Tato formátová 
hodina je běžný 
standard používaný 
v hodinách beze 
soutěží, speciálních 
vstupů, rozhovorů 
atp. V ranních 
hodinách je vstup 
po každé písničce. 
Vstupy moderátora 
zakreslené v této 
hodině tedy 
odpovídají 
minimálnímu 
zaručenému obsahu 
mluveného slova ve 
vysílání. 
Zpravodajský blok 
je vysílán před 
celou hodinou, 
skončí okolo 59. 
minuty. 
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PONDĚLÍ-PÁTEK 

6:00 • 9:00 DOBRÉ RÁNO 

Ranní show je přizpůsobena regionálním posluchačům s přihlédnutím k obyvatelům 
středních a menších obcí. Obsahuje servis, který posluchač po ránu potřebuje: 
čas, počasí, sjízdnost silnic a přehled nejdůležitějších zpráv. 
Ve dnech s obecně platnými změnami pro obyvatele jsou blokově používána PSA 
(Public Servis Annoncement), jako např. změna dopravní vyhlášky, změna času atd. 
Hudba je vybírána s přihlédnutím k ranním specifikám: optimismus, více české hudby, 
více energie. 
Ranní vstávání není nikomu příjemné, proto ho zpříjemňujeme vhodně volenými 
zábavnými prvky: hry, zábavné soutěže, zajímavé pozvánky. 

Poměry: hudba: 62% česká / zahraniční: 25% / 75% 
slovo: 23% 
reklama: 15% 

9:00 -12:00 HIT DOPOLEDNE 

Vysílání k práci a dopolednímu shonu. Klidné vysílání určené více pro ženskou část 
posluchačů. V programu je více informací, aktualit, ale i různých zajímavostí. 
Přednost mají regionální novinky, časté vstupy radiohlídek, kulturní dění v regionu. 
Hudba je více zaměřena na 80.léta a 1. polovinu 90.let. Omezeny jsou agresivní hity 
a soutěže, kromě tradiční „Stalo se, nestalo" (zábavná soutěž aktuálně reagující na 
dění ve společnosti). Pravidelnou součástí jsou i dopolední písničky na přání pro 
oslavence - velká obliba u pracovních kolektivů v regionu. 

Poměry: hudba: 73% česká / zahraniční: 15% / 85% 
slovo: 15% 
reklama: 12% 

12:00 -13 :00 POLEDNÍ SIESTA 

Pohodová hodinka k obědu. Vysílání s minimem moderace, bez přerušování, ale s 
příjemným obalem a hudbou. 

Poměry: hudba: 95% česká / zahraniční: 1 5 % / 8 5 % 
slovo: 0% 
reklama: 5% 



13:00-17:00 HIT ODPOLEDNE 

V tomto čase se vracejí domů školáci a lidé v práci pomalu myslí na odchod domů. 
Proto je vysíláni mladší, zábavnější, agresivnější. Hudba se orientuje na novinky a hity 
90.let. Podíl české hudby bohužel neodpovídá našim představám díky nedostatku 
nových českých nahrávek schopných konkurence zahraničním novinkám, (pro ilustraci 
na následující straně uvádíme výpis z hudebního software odehraných českých 
skladeb v týdnu od pondělí 6.10. 97 do neděle 12.10. 97. 
Poslední zpravodajské bloky reagují na denní aktuální témata s výhledem na události 
očekávané zítra. V tomto bloku je více kontaktu s posluchači, volnější moderace, více 
hudebních soutěží o novinková alba, vstupy našich radiohlídek a pozvánky na večerní 
akce. 
Poměry: hudba: 75% česká / zahraniční: 1 0 % / 9 0 % 

slovo: 12% 
reklama: 13% 

17:00-21:00 VEČER NA ČERNÉ HOŘE 

Večerní posluchači se dělí do více věkových skupin - rádio hraje v domácnostech pro 
celou rodinu. Vysílání je konzervativnější, kontaktnější, více zábavy. Hudbě dominují 
80. a 90. léta. Jsou zde různé tipovací hry, písničky na telefonická přání a několik 
speciálních pořadů, jako je např. Rodinka (Kaiser + Lábus). S postupujícím časem 
energie vysílání opadá, rádio se stává společníkem pro ty, kteří nesledují televizní 
programy. 

Poměry: hudba: 84% česká / zahraniční: 1 5 % / 8 5 % 
slovo: 8% 
reklama: 8% 

21:00 - 6:00 NOC NA ČERNÉ HOŘE 

Noční vysílání je určeno těm, kdo nemohou nebo nechtějí spát. Energie vysílání je 
stažena na dvě třetiny běžného denního vysílání. Moderace je minimální a přátelská, 
v rotacích více lovesongů. Vstupy obsahují informace vztahující se k ránu a celému dni 
(počasí, kdo má svátek, co bude důležitého...). 

Poměry: hudba: 95% 
slovo: 4% 
reklama: 1 % 

česká / zahraniční: 15% / 85% 



c 

VÍKEND NA ČERNÉ HOŘE 

Víkend ve vysílání začíná již v pátek dopoledne informacemi pro víkendové turisty 
(doprava, sněhové zpravodajství atd.). Většina našich posluchačů je v menších 
městech a obcích, současně velké procento posluchačů z města odjíždí na chalupy a 
zahrádky. V zimních měsících je v pátek odpoledne nárůst posluchačů ze 
středočeského kraje o 35.000. Běžné zpravodajství je pouze v sobotu dopoledne, 
avšak celý víkend je nabit množstvím aktuálních vstupů našich zpravodajů z celého 
regionu z různých sportovních, kulturních a společenských akcí. 
Hudebně je vysílání pestřejší, méně agresivní, protože zde není samostatný vyhraněný 
poslech některé věkové skupiny. V průběhu víkendu posilujeme i zábavnou a soutěžní 
složku, např. „Víkendy s ..." (soutěžní bloky s vybraným interpretem pro celý víkend), 
večerní „Partytime" (mejdan na radiu - show moderátorské dvojice s taneční hudbou). 

Komentář k poměrům: hudba / slovo / rek lama: 

Tyto poměry popisují současný stav formátu a rozhlasového trhu ve východních 
Čechách. Vzhledem k dalšímu vývoji a formátové profilaci konkurenčních médií lze 
očekávat další zužování formátů. V případě Radia Černá Hora a zadání formátu 
Hot AC můžeme obecně stanovit poměry: 

hudba: 80% 
slovo: 10% 
reklama: 10% 

Záměr: 

- podle získaných marketingových znalostí vycházet z úspěšného programového 
schématu a řídit jimi programming stanice 

- pomocí organizovaného řízení programu T&C sestavovat programové bloky v 
kontextu s hudebními změnami v průběhu dne - dayparts 

- formátovat přesněji dle cílové skupiny 20 - 29let (s přesahem 1 ó - 35let) 
- formátovat podle dlouhodobých strategických cílů: 

- podle ročního období (jaro, léto, podzim, zima) 
- podle specifických období (Vánoce, Velikonoce atd.) 
- podle význačných dnů (první den školy, Sv. Valentýn atd.) 

Pro úplnost na následující straně uvádíme poslechovost Radia Černá Hora 
„poslouchal včera" za období Po - Pá. 



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

x,:jimmH>Hn>h!>iNin îniMiii>)in 

100 00 PrahfHOv Krátká 10 tel.: 02 / 781 18 26 fax: 02 / 781 08 85 
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R O Z H O D N U T I 

Účastník řízení: Martin Černý 
Krhanická 716 
Praha 4 

P S C : 140 00 

Čj.: Rz/158/99 
Zasedání Rady 9 bod 9 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle 
ustanovení ty 4 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, v platném znění, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb. (správního řádu) toto 

r o z h o d n u t í : 

A) Změna licence č. 006/98 udělené na základě rozhodnutí č. j . Ru /135/98 ze dne 25.3.1998, 
spočívající: 

1) v možnosti změny programu provozovaného na kmitočtech Hradec Králové 96,2 MHza 
Pardubice 92,6MHz zařazením lokálního programu ve stanovených vysílacích časech.* 

2) ve změně programové skladby pro lokální programy provozované na kmitočtech 96,2 
MHz Hradec Králové a 92,6 MHz Pardubice, 

se s c h v a l u j e . 



/ 
Provozovatel s licencí je povinen při zařazení lokálního programu dodržovat veškeré údaje 
týkající se programové skladby pro lokální programy provozované na kmitočtech Hradec 
Králové a Pardubice uvedené v jeho žádosti o změnu předmětné licence. Tyto údaje jsou 
obsaženy v nepřeškrtnutém textu 3 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí, nazvané 
programová koncepce zařazování lokálního programu. 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

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

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

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

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba 
odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/67 Sb., o správním 
řízení. 

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném 
znění, byl uhrazen dne 11.5.1999. 

P O U Č E N Í : 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož 
obvodě má účastník řízení obecný soud, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. 

V Praze dne 27.4.1999 



Možnost zařazování lokálního programu na základě změny licence je obecně zkvalitněním 
stávajícího programu, přináší přesnější a cílenější informace, širší nabídku a účinnost reklamy, 
umožňuje posluchačsky přitažlivé vysílání. Formát, identifikace a programová skladba stanice 
se nijak nemění, čímž jsou dodrženy licenční podmínky. 

Zařazování lokálního programu lze rozdělit z hlediska programové koncepce na dva základní 
způsoby: 

a) zařazení lokálních programových prvků, příp. jejich sestavování do bloku 
b) zařazení lokálního pořadu 

q) zarození lokálních programových prvků , př íp, jejich sestavování do b loku 

Jednotlivé programové prvky lze lokálně zařadit buď samostatně, nebo je sestavit do lokálního 
bloku. Lokální blok (stejně, jako kterýkoliv jiný) je sestaven z programových prvků. Jako 
programový prvek chápeme i moderaci. j£ 

jednotlivé programové prvky: 

- promo RČH - tento blok je zařazován z programových důvodů - max. 60s. 

- kulturní servis - lokální informace moderovaná buď ze záznamu, nebo živě -
většinou ne více jak 180 sec. 

- dopravní servis - lokální informace moderovaná buď ze záznamu, nebo živě -
většinou ne více jak 180 sec. 

- lokální zprávy a vstupy z akcí - lokální informace moderovaná buď ze 
záznamu, nebo živě - většinou ne více jak 1 80 sec. 

- oznamy - lokální informace moderovaná buď ze záznamu, nebo živě -

většinou ne více jak 180 sec. 

- MUPO - hudební upoutávka - slouží k sfázování připojení: max. óOs. 

- jingle RČH s frekvencí - identifikace radia s lokální frekvencí: max. 5s. 
slouží jako specifikace lokálního označení stanice 

- moderace - lokální živý vstup moderátora - většinou ne více jak 1 80 sec. 

umístění: ve formátové hodině dle licence 
rozsah: bez omezení 24 hod. / denně 

-4-



ďznámka: 
-2-

Zde uvádíme příklad sestavení jednotlivých programových prvků do bloku. Takový programový 
blok je nejvhodnější k odpojení. Vzhledem k tomu, že jde o aktuální nasazování, navrhujeme 
četnost odpojení neomezovat. Strukturu zde popsanou berme jako příklad, v praxi se může 
objevit i jiné schéma, délka programových prvků je však závazná. 

jingle reklama 

hudba 
promo RČH 

moderace I 

jingle reklama MUPO 
I I 

programový prvek jingle RČH s frekvencí 
reklama I I I I hudba 

PŘIPOJENÍ LOKÁLNÍHO B L O K U 

sestavení lokálního bloku: 

- okol í reklamního bloku: Hlavní programový blok vhodný k odpojení. 
Vzhledem k tomu, že jde o aktuální nasazování, navrhujeme četnost odpojení 
neomezovat. 

- okolí zpravodajského bloku - Schéma je podobné jako u reklamního 
bloku, stejně tak jako délky odpojovacího bloku a jinglů. 

- volný odpojovači blok 1 80 sec - zařazován kdykoliv volně do formátové 
hodiny, pouze ve výjimečných případech potřeby aktuálního vstupu. Jde především 
o varování a důležité zprávy (doprava, mimořádná událost, krádeže, hledané osoby, 
povodně, nehody, kalamity apod.) . 

umístění:  
rozsah: 

ve formátové hodině dle licence 
bez omezení 24 hod. / denně 



b) zařazení lokálního pořadu 

- písničky na přání - pořad, kdy nároky posluchačů vysoce překračují možnosti 
odbavení. Odpojením se zvyšuje atraktivita pořadu. 

umístění: podle programového schématu dle licence 
rozsah: max. 5x denně, ne však déle než celkem 90 min. 

- speciální hudební pořad - Jako příklad uvádíme pořad „Trip to House" 
zabývající se housemusic. Tento pořad má největší oblibu právě ve velkých 
městech. Proto lze uvažovat o zařazení podobného poradu pouze v metropolitním 
vysílání na pozici Partytimu (podle programového schématu). 

umístěni: podle programového schématu dle licence 
rozsah: max. Ix týdně, ne však déle než celkem 180 min. 

Martin Černý 
Radlo Černá Hora 

IČO: 18386407 
Praha 4. Kihartctoä 716 

PSČ 14000 

Martin Černý 
Radio Černá Hora 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNI 

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 

^Účastn ík řízení:Martin Černý-Rádio ČERNÁ ^ 
HORA 
Krhanická 716 
Praha 4-Lhotka 

PSČ: 140 00 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/327/01 W 
Zasedání Rady 21/ bod 35 
Vyřizuje: F. Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 68 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Žádost, účastníka řízení, doručená Radě dne 22.11.2001 a evidovaná pod č.j. 4304 v knize došlé pošty 
Úřadu Rady, o převod licence č. 006/98 k provozování vysílání rozhlasové stanice Rádio ČERNÁ HORA, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/135/98 ze dne 25.3.1998, ve znění platných změn, na právnickou 
osobu, a to na společnost Rádio Černá Hora II. s.r.o., se sídlem v Trutnově, Jihoslovanská 36, IČO: 
25257293, 

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

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

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


P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 4.12.2001 \ 

Ing. Martin Muchka 



—Twja 
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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@rrW.C2, http^/www.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: Rádio Černá Hora II. s.r.o. 

Jihoslovanská 36 
Trutnov 

PSČ: 541 01 

L J 

Rozhodnutí 

Rp/85/02/^^ 
Zasedání Rady 7 bod 45 
Vyřizuje: F. Kučera j, 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), podle ustanovení § 23 zákona č. 231/2001 Sb., 
ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, toto 

Doba platnosti licence č. 006/98 k provozování rozhlasové stanice Rádio Černá Hora, udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/135/98 ze dne 25.3.1998, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka 
řízení, prodlužuje do 23.10.2012. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 1.3.2002, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod 
č.j. 1011 požádal o prodloužení doby platností předmětné licence na dobu 8 let. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně dalších zákonů dále jen „zákon", Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu platnosti 
licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let. 
Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší dobu. 

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

rozhodnutí: 

mailto:info@rrW.C2
http://www.rrtv.cz


Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na 
veřejném zdravotní pojištění; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na 
sociálním zabezpečení; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti; 

• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 

• výpis z evidence Rejstříku trestů jednatele ne starší 30 dnů ; 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výší 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 14.3.2002. 

Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že účastník řízení splňuje 
podmínky pro prodloužení doby platnosti licence stanovené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona, respektive že 
neshledala žádné důvody, které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla proto tak, jak výše 
uvedeno. 

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

P o u č e n í : 

V Praze dne 2.4.2002 



Radio Černá Hora II. s.r.o. 
IČ: 25257293 
Jihoslovanská 36 
541 01 Trutnov 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/313/STR/RČH 
Č.j.: STR/1939/2011 
Zasedání Rady č. 10 - 2011 / poř.č.: 49 

ROZHODNUTÍ 

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 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje společnosti Rádio Černá Hora II., s.r.o. IČ: 252 57 293 se sídlem Trutnov, Jihoslovanská 
36, PSČ 541 01 , 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 RÁDIO ČERNÁ HORA na kmitočtech Broumov 87,6 MHz / 0,05 
kW; Harrachov 87,6 /0.02 kW; Hradec Králové 96,2 MHz / 0,1 kW; Jičín 87,6 MHz / 0,1 kW; Králíky 
87,8 MHz / 1 kW; Liberec 87,6 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 87,6 MHz / 0,1 kW; Pardubice 92,6 MHz 
/ 0,1 kW; Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW; Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 0,02 kW; Trutnov 105,3 
MHz / 3 kW; Trutnov 87,6 MHz / 0,1 kW na dobu do 10. října 2025. 

Název programu:  
RADIO ČERNÁ HORA 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně. 

Územní rozsah vysílání: 
Broumov 87,6 MHz / 0,05 kW; Harrachov 87,6 /0,02 kW; Hradec Králové 96,2 MHz / 0,1 kW; Jičín 
87,6 MHz / 0,1 kW; Králíky 87,8 MHz / 1 kW; Liberec 87,6 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 87,6 MHz / 
0,1 kW; Pardubice 92,6 MHz / 0,1 kW; Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW; Špindlerův Mlýn 87,6 
MHz / 0,02 kW; Trutnov 105,3 MHz / 3 kW; Trutnov 87,6 MHz / 0,1 kW. 

Základní programová specifikace: 

1939-1 



Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím. 

Další programové podmínky: 
Dle licence č.j. Ru/138/98 ze dne 25. března 1998, ve znění pozdějších změn. 

Odůvodnění: 

Společnost Rádio Černá Hora II., s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO 
ČERNÁ HORA šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. 
Ru/138/98 ze dne 25. března 1998 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 23. října 2012. 

Dne 4. dubna 2011, č.j. 3025/2011 byla doručena žádost společnosti Rádio Černá Hora II., s.r.o. 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 Rádio Černá Hora II., s.r.o. 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 15 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 28. dubna 2011. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti Rádio Černá 
Hora II., s.r.o. obsahuje náležitosti podle § 14_odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k 
závěru, že nic nebrání tomu žádosti Rádio Černá Hora II., s.r.o. 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: 31.5.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.06.15 13:31:47 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^ggg 2 Locat io n: P rah a 



 

Jedn. identifikátor 251018 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/11367/2017-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/358/zab  
Zasedání Rady   13-2017/poř. č. 26 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 8. 8. 2017, 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 Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 

200/8, 500 03 Hradec Králové o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to ke změně 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 

stanoviště kmitočtu Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 20 W, toto:  

 

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 

500 03 Hradec Králové souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČERNÁ HORA 

(licence č.j.: Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 20 W 

na souřadnice WGS 84: 15 36 53 / 50 43 35. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Špindlerův Mlýn 

87,6 MHz / 20 W, souřadnice WGS 84: 15 36 53 / 50 43 35. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení Radio Černá Hora II. s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 22. března 2017 

č.j. RRTV/5916/2017-vra ve znění  doplnění ze dne 29. března 2017 č.j.: RRTV/6148/2017-vra 

o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to o změně 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 

stanoviště kmitočtu Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 20 W na souřadnice WGS 84: 15 36 53 / 50 43 

35. 

 
Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Dlouhá 200/8 
50003 Hradec Králové 



Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto 
z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 
přerušeno. 
 
Dne 20.07.2017 č.j.: RRTV/10726/2017-vra byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 
 
SPINDLERUV MLYN 87,6 MHz 
souřadnice WGS84: 15 36 53 / 50 43 35 
ERPmax (dBW) = 13 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., 
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 19. 7. 2017 a použita databáze obyvatel ČR 
z roku 2011. 
 
Pro Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 20 W byl stanoven počet obyvatel 2 500. 
 
Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání RADIO ČERNÁ 
HORA se základními kmitočty Hradec Králové 96,2 MHz / 0,2 kW, Králíky 87,8 MHz / 1 kW 
a Trutnov 105,3 MHz 3 kW.  
 
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 2 500 obyvatel 
z nového stanoviště kmitočtu Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 20 W dojde v důsledku změny 
stanoviště k nepatrné změně počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání. 
 
Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 
představovaly pokrytí území větších parametrů. 
 
Ohledně změny 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 vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) 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 je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 



č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 
hodnocené. 
 

 

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. 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
Přílohy 
Mapa - diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání  
VKV vysílače Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 20 W 
 
 

 



Příloha k čj. ČTÚ-19 528/2017-613  
 

IČO: 70106975 2/2 

 

 
 
 
Diagram využití rádiového kmitočtu SPINDLERUV MLYN 87,6 MHz stanovený výpočtem 

podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání  
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jedn. identifikátor 257945 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/15703/2017-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/359/zab  
Zasedání Rady   19-2017/poř. č. 15 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 7. 11. 2017, 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 Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 

200/8, 500 03 Hradec Králové o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to o změnu 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu 

Náchod 3 87,6 MHz / 50 W, toto:  

 

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 

500 03 Hradec Králové souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČERNÁ HORA 

(licence č.j.: Ru/135/98), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Náchod 3 87,6 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 10 

02 / 50 24 55. 

 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Náchod 3 87,6 MHz 

/ 50 W souřadnice WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení Radio Černá Hora II. s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 22. března 2017 

č.j. RRTV/5917/2017-vra ve znění doplnění žádosti ze dne 04.05.2017 č.j.:  RRTV/7176/2017-

vra (nesprávné údaje v podané žádosti, a to výška středu antény nad terénem na 20 m) a druhého 

doplnění žádostí ze dne 10.05.2017 č.j.: RRTV/7631/2017-zab (alternativní doplnění kmitočtu 

87,6 MHz) o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Dlouhá 200/8  
50003 Hradec Králové 



vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to 

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

kmitočtu Náchod 99,7 MHz alt. 107,1 MHz / 100 W (20 dBW), souřadnice WGS 84: 16E1002 / 

50N245. 

 

Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno. 

 

 

Dne 10.10.2017 č.j.: RRTV/14234/2017-vra byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

 

NACHOD 3 87,6 MHz 

souřadnice WGS84: 16 10 02 / 50 24 55, 

ERPmax (dBW) = 17 

 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o 

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 9. 10. 2017 a použita databáze obyvatel ČR z 

roku 2011. 

 

 

Pro Náchod 3 87,6 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 29 904. 

 

 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání RADIO ČERNÁ 

HORA se základními kmitočty Hradec Králové 96,2 MHz / 0,2 kW, Králíky 87,8 MHz / 1 kW a 

Trutnov 105,3 MHz 3 kW. Další technické prostředky: Broumov 87,6 MHz / 0,05 kW, Harrachov 

87,6 MHz / 0,02 kW, Jičín 87,6 MHz / 0,1 kW, Liberec 87,6 MHz / 0,2 kW, Mladá Boleslav 87,6 

MHz / 0,1 kW, Pardubice 92,6 MHz / 0,1 kW, Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW, Špindlerův 

Mlýn 87,6 MHz / 0,02 kW, Trutnov 87,6 MHz / 0,1 kW. 

  

 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 



nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 

nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 

území větších parametrů. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 

požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Náchod 3 87,6 MHz / 50 W 

zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z 

předmětného vysílače na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují 

území ve stejném měřítku. Z těchto map je zřetelné, že se nejedná o vstup na nové území, přesto, 

že žadatel na tomto kmitočtu své vysílání neprovozoval. Jde pouze o malou změnu území 

pokrytou signálem z nově zkoordinovaného stanoviště. 

 

 

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění 

vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí 

diagram pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě 

vyhodnocení počtu obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním 

vlastnostem šíření signálu nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně 

vyznačeno území jako pokryté, je příjem zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je 

dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený stereofonní poslech. Mimo tuto oblast 

zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu signálu může být příjem 

znehodnocen či zcela znemožněn. 

 

 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem, lze z výpočtu vypracovaného Úřadem Rady, 

usoudit, že na území, které má být signálem pokryto, je daný program zachytitelný 51% obyvatel. 

 

 

Srovnávací mapy a mapa pokrytí obyvatel na Náchodsku Rádiem Černá Hora jsou součástí 

správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

 

 

Ohledně změny 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 vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) 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 je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 



vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

 

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. 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
ČTÚ - mapa Náchod 3 87,6 MHz / 50 W 



Příloha k čj. ČTÚ-19 528/2017-613  
 

IČO: 70106975 2/2 

 
 

Diagram využití rádiového kmitočtu NACHOD 3 87,6 MHz stanovený výpočtem podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání  
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jedn. identifikátor 260051 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/17121/2017-
blu  
Sp. zn. 2017/970/blu  
Zasedání Rady   20-2017/poř. č. 8 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 21. 11. 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 § 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: 
 
 

r o z h o d n u t í : 
 
 
Rada uděluje provozovateli Radio Černá Hora II. s.r.o.  IČ:  25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 
500 03 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j. 
Ru/135/98/1170) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 23. října 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost (č.j. RRTV/14791/2017-vra) provozovatele Radio Černá Hora II. s.r.o. (dále jen 
„provozovatel“) o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j. 
Ru/135/98/1170) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně licenčních podmínek programu. Tuto svou žádost provozovatel doplnil podáním (č.j. 
RRTV/15633/2017-vac), které bylo Radě doručeno dne 8. listopadu 2017.  
 
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. 
 

Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Dlouhá 200/8, 
50003 Hradec Králové 



Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 24. října 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 totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k předmětné žádosti provozovatele ve stanovené lhůtě 
nevyjádřil. 
 
V daném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících. Pro rozhodnutí o 
udělení či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Předpokladem takovéhoto posouzení je zde 
srovnání současných licenčních podmínek programu s navrhovanými změnami, které je 
obsaženo v tabulce uvedené níže. 
 
Základní programová specifikace (Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím), jejíž změnu 
zákon č. 231/2001 Sb. zakazuje v ustanovení § 21 odst. 3, zůstává beze změny. 
 
 
 

Základní 
programová 
specifikace 

Hudební 
formát 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Zpravodajství a 
servisní 
informace 

 
Programové 
schéma 

Současný  
stav 

 
Hudební 
stanice 
s lokálním 
zpravodajství
m 

 
Výběr hudby 
středního 
proudu a hity 
80.- 90. let 
pro cílovou 
posluchačsk
ou skupinu 
20-29 let s 
přesahem 
12-45 let.. 
  
Poměr české 
a slovenské 
hudební 
tvorby činí 10 
- 25%. 

 
v denním 
průměru 
10 %; 
poměr 
hudby, 
mluvenéh
o slova a 
reklamy v 
poměru 
80:10:10 

 
20 – 29 
let, 
přesah 
12 – 45 
let 

 
Počet 
zpravodajských 
relací není dle 
stávajících 
licenčních 
podmínek 
specifikován; 
zpravodajství 
cílené na region 
primárně 
v ranním a 
dopoledním 
vysílání. 
Regionální 
informační 
servis, dopravní 
zpravodajství, 
kulturní dění 
v regionu 
 

 
Všední dny: 
6.00-9.00 Dobré 
ráno; 9.00- 13.00 
HIT dopoledne; 
12.00-13.00 
Polední siesta; 
13.00-17.00 HIT 
odpoledne, 17.00- 
21.00 Večer na 
Černé Hoře, 
vysílání; 21.00 – 
6.00 Noc na 
Černé Hoře. 
 
Pořady dle 
licence:  
Hitparáda Black 
Top Twenty, 
Partytime, 
Rodinka, Písničky 
na přáni, 
Seznamka" 
 
 



Navrhované 
změny 

 
Hudební 
stanice 
s lokálním 
zpravodajství
m 

 
Výběr hudby 
tvoři širší 
hudební 
spektrum od 
90. let po 
současnost 
pro cílovou 
posluchačsk
ou skupinu 
20-29 let s 
přesahem 
12-45 let.  
 
Poměr české 
a slovenské 
hudební 
tvorby se 
bude 
pohybovat v 
rozmezí 10 - 
15%. 

 
v denním 
průměru  
7 – 12 % 

 
20 – 29 
let, 
přesah 
12 – 45 
let 

 
Počet a 
umístění 
zpravodajských 
relací - pracovní 
dny v čase 6:00 
až 9:00 dvakrát 
v hodině a v 
čase 9:00 až 
18:00 jednou v 
hodině.  
Každá hlavní 
relace 
zpravodajská 
relace obsahuje 
podle potřeb 
veřejnosti 
servisní 
informace o 
počasí a 
dopravní servis. 
 

 
Programové 
schéma odráží 
očekávání, 
potřeby a 
preference 
posluchačů, a to 
rozdílně v 
jednotlivých 
částech dne. Tyto 
potřeby a 
preference jsou 
rozdílné ráno, 
dopoledne, 
odpoledne, večer 
i v noci. 
 
Provozovatel 
žádá o zrušení 
pevného 
stanovení 
časových bloků a 
pořadů 
v programovém 
schématu. 
 

 
 

 Provozovatel chce na základě analýzy programu provést změnu licenčních podmínek za 
účelem zvýšení komfortu posluchačů a větší adaptace skladby programu v návaznosti na 
vývoj trendů rozhlasového vysílání; jím navrhované změny mají lépe reflektovat současné 
potřeby a očekávání posluchačů. 

 Základní programová specifikace zůstává beze změny. 

 Změna týkající se vymezení hudebního formátu je zdůvodňována záměrem provozovatele 
více reflektovat cílovou skupinu programu a její hudební preference, neboť současné 
vymezení hudebního formátu obsahuje i hity 80. let, které jsou dle provozovatele již mimo 
věkovou hranici cílové skupiny. Provozovatel by rád upravil tento parametr na: výběrem 
hudby širšího hudebního spektra od 90. let po současnost pro cílovou posluchačskou 
skupinu 20-29 let s přesahem 12-45 let. Požadovaná změna koresponduje s vymezením 
programu i jeho základní programovou specifikací. Zároveň chce provozovatel snížit podíl 
české a slovenské hudební tvorby ze současného rozmezí 10-25% na 10-15%. Toto 
provozovatel odůvodňuje požadavkem cílové skupiny posluchačů na kvalitu vysílaných 
skladeb bez ohledu na jazyk, přičemž podle něj současná licenční podmínka vede 
k nutnosti zařazovat více český a slovenských skladeb s nižší oblíbeností a kvalitou na 
úkor zahraničních skladeb, přestože posluchači žádnou takovouto preferenci nemají. 
Požadovaná změna koresponduje s vymezením programu i s jeho základní programovou 
specifikací a nevedla by tak k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  

 Provozovatel žádá o změnu schématu a počtu zpravodajských relací, přičemž navrhuje 
zachovat zpravodajství v pracovních dnech v čase 6.00-17.00 h, s tím, že každá 
zpravodajská relace bude odvysílána vždy v celou hodinu. V pracovních dnech v čase 
6.00-9.00 h bude hlavní zpravodajská relace doplněna krátkým zpravodajským přehledem 
ve 30. minutě.  Víkendové zpravodajské relace budou (i nadále) zařazovány od 8:00 až 
do 17:00 včetně, přičemž jejich počet a umístění má být dáno aktuálním děním. 
Provozovatel chce i nadále zachovat charakter zpravodajství, které je převážně zaměřeno 



na region pokrytý programem, kdy cílem zpravodajství bude i nadále přinášet aktuálně, 
přehledně a srozumitelně všechny podstatné informace potřebné pro obyvatele regionu. 
Požadovanou změnou nedojde k narušení základní programové specifikace ani k přínosu 
programu z hlediska poskytovaného zpravodajského servisu. Požadovaná změna by tak 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  

 Provozovatel žádá o úpravu podílu mluveného slova, kdy současné licenční podmínky 
exaktně definují poměr hudby, mluveného slova a reklamy v poměru 80:10:10 %. 
Provozovatel by rád nově vypustil poměr (podíl) reklamy, protože čas vyhrazený reklamě 
a teleshoppingu na rozhlasovém vysílání je přímo určen § 51 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., a dále také z důvodu, že prodej objemu reklamy není konzistentní a je závislý na 
poptávce klientů a situaci na reklamním trhu a dodržet tak stanovený poměr reklamy ve 
vysílání je velmi obtížné. Provozovatel namísto toho navrhuje stanovit podíl mluveného 
slova v rozmezí 7 – 12% v denním průměru.  Požadovaná změna není dle v rozporu se 
základní programovou specifikací daného programu a změna ze současných 10% podílu 
mluveného slova na rozmezí 7 až 12% není změnou, která by zásadně změnila přínos 
programu pro posluchače; nevedla by tak k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. 

 Provozovatel žádá o zrušení původních programových bloků, jelikož jejich původní 
podoba dle provozovatele nereflektuje vývoj rozhlasového trhu, neumožňuje zařazovat do 
vysílání nové programové prvky a vede ke stagnaci programu. Zároveň pořady pevně 
stanovené v licenčních podmínkách již dle provozovatele neodpovídají potřebám 
posluchačů a mezi posluchači již o tyto pořady není zájem.  

 
 
 

Zařazování lokálního programu 
 
Provozovatel zároveň požádal o zrušení licenční podmínky spočívající v možnosti změny 
programu provozovaného na kmitočtech Hradec Králové 96,2 MHz a Pardubice 92,6 MHz 
zařazením lokálního programu ve stanovených vysílacích časech. S touto licenční podmínkou 
Rada vyslovila souhlas svým rozhodnutím č.j. Ru /135/98 ze dne 25. dubna 1998, kterým byly 
změněny původní licenční podmínky programu.  
 
Provozovatel tuto navrhovanou změnu zdůvodňuje tím, že vytváření a vysílání speciálního 
lokalizovaného programu na uvedených kmitočtech dnes již nemá žádné programové ani jiné 
opodstatnění a ani zvláštní zpravodajsko-informační přínos pro posluchače daných lokalit, neboť 
již dnes obě uvedené lokality a kmitočty sdílejí většinu relevantních místních informací se zbytkem 
programu, protože se jedná o zpravodajství a informace, které mají charakter regionálního 
významu. Provozovatel tudíž navrhuje změnu licenčních podmínek, spočívající ve zrušení 
zařazování lokálního programu, s tím, že po provedení změn licenčních podmínek zamýšlí vysílat 
na všech kmitočtech totožný program. 
 

V předmětném případě tato jedna konkrétní změna, znamenající zrušení vysílání lokálního 
programu prostřednictvím technologie odpojování, není změnou, která by vedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. K zařazení lokálního programu do vysílání došlo na základě 
změny, která proběhla až po udělení předmětné licence, a tehdy ještě neexistující vysílání 
lokálního programu prostřednictvím technologie odpojování tedy nemohlo mít vliv na původní 
rozhodnutí Rady o udělení licence v době, neboť Rada v tomto svém původním rozhodnutí 
vycházela z tehdejšího stavu věci. Takováto změna tedy nepředstavuje popření výsledku 
původního licenčního řízení a není změnou, která by odporovala ustanovení § 21 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb. 
 



Navrhované změny nejsou v rámci celkového posouzení významným posunem licenčních 
podmínek v porovnání s licenčními podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním 
licenčním řízení. 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 
rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a udělila s požadovanými změnami souhlas. 
 
 
 

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 RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j. Ru/135/98/1170) 
 
 
 
 

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

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



Příloha 

Licenční podmínky programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j. Ru/135/98/1170) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
 
Časový rozsah vysílání:                                  24 hodin   

Základní programová specifikace:                 Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím 

 
 

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 RADIO ČERNÁ HORA 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 RADIO ČERNÁ HORA odráží očekávání, potřeby a preference našich 
posluchačů, a to rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme zběžného 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 RADIO ČERNÁ 
HORA 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 RADIU ČERNÁ HORA 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 nejdůležitějších 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 RADIO ČERNÁ HORA 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. Vyběr hudby tvoři širší hudební 
spektrum od 90. let po současnost pro cílovou posluchačskou skupinu 20-29 let s přesahem 
12-45 let. 
 
Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu RÁDIO ČERNÁ HORA, 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. 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 

2. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti. 

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

servisní informace o počasí a dopravní servis. 

4. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-12 %.  

5. Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční se bude pohybovat 
v rozmezí 10 - 15%. 

 

 

 



 

Jedn. identifikátor 280898-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/13164/2018-
blu  
Sp. zn. 2018/575/blu  
Zasedání Rady   11-2018/poř. č. 8 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 26. 6. 2018, Praha 
 
 
 

  ROZHODNUTÍ 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 
Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 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 Radio Černá Hora II. s.r.o.  IČ:  25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 
500 03 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j. 
Ru/135/98/1170) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu 
programu na nový název Hitrádio Černá Hora, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 6. června 2018 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 
RRTV/12138/2018-vra) provozovatele Radio Černá Hora II. s.r.o. (dále jen „provozovatel“) o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j. 
Ru/135/98/1170) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně názvu program, přičemž nový název programu by zněl „Hitrádio Černá Hora“. 
 
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 7. června 2018 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o 

Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Dlouhá 200/8, 
50003 Hradec Králové 
 



licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty). Dne 20. června 2018 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání pod č.j. 
RRTV/13103/2018-vra doručeno vyjádření účastníka řízení, společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., 
která je provozovatelem sítě Hitrádií. Společnost ve svém podání vyslovila souhlasné stanovisko 
se změnou požadovanou provozovatelem. 
 

Provozovatel svou žádost zdůvodnil tak, že podle něj by požadovaný název více odpovídal 
aktuální podobě stanice a byl by té plně v souladu se strategií rozvoje stanice. Podle 
provozovatele by pak změnou názvu nedošlo k narušení základní programové specifikaci, kterou 
je „Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím“. 
 
V daném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících. Pro rozhodnutí o 
udělení či neudělení souhlasu bylo potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
 
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence 
na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno 
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.   
 

Ve věci možné zaměnitelnosti názvu programu je možno uvést rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalobce proti 
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto judikátu mj. vyplývá, že 
zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze provozovateli, který vysílá 
program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované změně licenčních 
podmínek. Nejvyšší správní soud mj. konstatoval následující: Na základě analogické aplikace 
těchto ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. lze tedy učinit závěr, že žalovaná neudělí písemný 
souhlas se změnou označení názvu programu i v případě, že označení (název) programu by bylo 
zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu, ledaže by s tím dotčený provozovatel 
rozhlasového či televizního vysílání souhlasil. V takovém případě totiž zaměnitelností nedochází 
k újmě provozovatele stávajícího programu rozhlasového či televizního vysílání a tím ani k 
nekalosoutěžnímu jednání. Zaměnitelnost označení (názvu) dvou programů učiněná ve shodě s 
jejich provozovateli nelze, stejně jako u právem chráněného označení jiných výrobků či služeb 
formou ochranné známky, hodnotit jako skutečnost, která by způsobila újmu jiným 
provozovatelům vysílání nebo rozhlasovým posluchačům či televizním divákům a byla by 
důvodem pro neudělení souhlasu se změnou označení názvu programu. Zadavatelé reklamy totiž 
uzavírají příslušné smlouvy s jednotlivými provozovateli vysílání, nikoliv s rozhlasovými či 
televizními programy, a jsou bezpochyby jako profesionálové v daném oboru obeznámeni s tím, 
kdo je provozovatelem konkrétního programu, na němž chtějí svou reklamu odvysílat. Rozhlasoví 
posluchači a televizní diváci jsou pak jistě schopni během krátké doby odlišit rozdílnou 
programovou specifikaci dvou programů s obdobným označením (názvem).  
 

Provozovatelem sítě tzv. Hitrádií (celkem 12 licencí) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která 
je též jediným společníkem společnosti AZ Rádio (provozovatel rozhlasového vysílání programu 
Hitrádio City na základě udělení tří licencí), společnosti FRATIŠEK VOSTÁL s.r.o. (provozovatel 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Vysočina na základě udělení jedné licence) a 
společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o. (provozovatel rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
FM na základě udělení jedné licence). Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je přitom i jediným, 
společníkem společnosti Radio Černá Hora II. s.r.o. Zároveň společnost MEDIA BOHEMIA a.s. 
ve svém podání č.j. RRTV/13103/2018-vra vyslovila s požadovanou změnou souhlas. Je tudíž 
možno dovodit, že změna názvu programů po udělení souhlasu nezpůsobí škodu provozovateli 
programu obdobného názvu a že změna bude učiněna ve shodě. Navrhovaná změna názvu tedy 



nepovede k újmě provozovatele stávajícího zaměnitelného programu a je s výše citovaným 
judikátem Nejvyššího správního soudu v souladu. 
 
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence 
na základě veřejného slyšení a v daném případě v jejím důsledku nedochází k porušení základní 
programové specifikace programu. Vzhledem k tomu, že v novém názvu je zachováno i původní 
označení programu, nevede tato změna ke zhoršení identifikace předmětného programu ze 
strany posluchačů. Zároveň změna názvu programu nepovede k újmě jiného provozovatele 
stávajícího zaměnitelného programu. Rada tedy mohla s požadovanou změnou názvu programu 
udělit souhlas.  
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 

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

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

 



 

Jedn. identifikátor 281299-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/13336/2018-str  
Sp. zn. RRTV/2018/564/str  
Zasedání Rady   11-2018/poř. č. 11 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 26.6.2018, Praha 
 
 
 

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

 
r o z h o d n u t í :  

 
 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou 
společností Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 252 57 293, Radio Dobrý den, spol. s r.o., IČ: 602 
79 001, AZ Rádio s.r.o., IČ: 253 25 418, FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., IČ: 262 20 407 formou fúze 
sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 267 65 586. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 29. května 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/11930/2018-vra) právního zástupce 
společností MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 267 65 586, Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 252 57 293, 
Radio Dobrý den, spol. s r.o., IČ: 602 79 001, AZ Rádio s.r.o., IČ: 253 25 418, FRANTIŠEK 
VOSTÁL s.r.o., IČ: 262 20 407 o udělení souhlasu s přeměnou provozovatelů rozhlasového 
vysílání Radio Černá Hora II. s.r.o., Radio Dobrý den, spol. s r.o., AZ Rádio s.r.o., FRANTIŠEK 
VOSTÁL s.r.o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., která je 
rovněž provozovatelem rozhlasového vysílání.  
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 31. května 2018 vyvěšeno na elektronické úřední desce 
Rady. Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. Podání žádosti nepodléhá správnímu 
poplatku. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, 
která je společníkem více než jedné právnické osoby – provozovatele vysílání s licencí se 100% 
majetkovou účastí, po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich 
přeměnit formou fúze sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít 
formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. 
 

 
Mgr. Petr Šťastný, advokát 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
AZ Rádio, s.r.o. 

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 



Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. má 100% majetkovou účast ve všech výše uvedených 
společnostech. Plné moci zástupce všech dotčených subjektů byly součástí žádosti o udělení 
předmětného souhlasu. 
 
V důsledku požadované změny nedojde k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 
Sb., neboť společnost MEDIA BOHEMIA a. s., spolu s provozovateli, na jejichž podnikání se tato 
společnost majetkově podílí, pokrývá svým vysíláním 289,9 % obyvatel České republiky, 
přičemž tento údaj zůstane po udělení souhlasu s předmětnou změnou stejný, neboť společnost 
MEDIA BOHEMIA a. s. již byla společníkem. 
 
Požadovaný souhlas je rovněž v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o 
střetu zájmů a Rada tudíž souhlas s předmětnou fúzí udělila, přičemž jejím rozhodným dnem je 
datum 1. 1. 2018. 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a § 65 zákona 
č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Rozdělovník 
Mgr. Petr Šťastný, advokát, Melounová 520/4, 12000 Praha 2 
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2 
Radio Černá Hora II. s.r.o., Dlouhá 200, 50003 Hradec Králové 
Rádio Dobrý den, spol. s r.o., Papírová 537, 46001 Liberec 
AZ Rádio, s.r.o., Koperníkova 794, 12000 Praha 
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., Jiráskova 1424/78, 58601 Jihlava 

 



 

Jedn. identifikátor 313037-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/11473/2019-
zab  
Sp. zn. RRTV/2019/509/zab  
Zasedání Rady   16-2019/poř. č. 29 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 1. 10. 2019, 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: 26765586, se sídlem 

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změně skutečností uvedených v žádosti o 

licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Černá 

Hora (licence Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 20 

W, 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 prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Černá 

Hora (licence Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu na Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 

20 W, souřadnice WGS84: 15 44 08 / 50 41 46. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Pec pod Sněžkou 

87,6 MHz / 20 W, souřadnice WGS84: 15 44 08 / 50 41 46. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 02. 07. 2019 č.j. RRTV/8360/2019-vra byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA 

BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98), a to o změně 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 

stanoviště kmitočtu Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 20 W na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 

15 44 08 / 50 41 46. 

 
MEDIA BOHEMIA a.s.,  
z5pe5hw 
 



Dne 9. 7. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně 

souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné 

otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

 

Dne 9. 7. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 

Jediným účastníkem licenčního řízení byl žadatel.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 16. 09. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný kmitočet: 
 
PEC P SNEZ HORIZONT 87,6 MHz 
souřadnice WGS84: 15 44 08 / 50 41 46, 
ERPmax (dBW) = 13 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o 

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 0,02 kW byl stanoven počet obyvatel 2 540. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Dne 24. 9. 2019 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli. 

 

Na základě telefonické žádosti Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byl dodatečně 

zaslán dne 24. 9. 2019 Českým telekomunikačním úřadem předpokládaný územní rozsah 

stanoviště kmitočtu Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 20 W před změnou a po změně stanoviště 

a rovněž stanovisko k počtu obyvatel pokrytých signálem na daném území. Po změně stanoviště 

se počet obyvatel z původní hodnoty 2 124 zvýší na 2 540, tedy dojde v důsledku změny 

stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 416 

obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující území, které má 

být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště. 

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

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



Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 
představovaly pokrytí území větších parametrů. 
 

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

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

 

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. 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu VKV vysílače Pec pod Sněžkou 87,6 MHz / 20 W, souřadnice WGS84: 

15 44 08 / 50 41 46. 
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Diagram využití rádiového kmitočtu PEC P SNEZ HORIZONT 87,6 MHz stanovený 
výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového 
vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva. 



 

Jedn. identifikátor 354325-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10286/2020-str  
Sp. zn. RRTV/2020/500/str  
Zasedání Rady   11-2020/poř. č. 24 
 
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  
 

 
r o z h o d n u t í : 

 
 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  
 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 

 
Dne 15. května 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/8336/2020-vra) provozovatele MEDIA 
BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998) 
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek 
programu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 



 
Základní programová 

specifikace 
Mluvené slovo Zpravodajství 

Současný 

stav 

Hudební stanice s 

lokálním zpravodajstvím 

V denním průměru 7-

12% 

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. 

Požadovaná 

změna 
Hudební stanice s 

lokálním zpravodajstvím 

Od 5 do 22 hodin 6-
10%, od 22 do 5 hodin 

do 5% 

Ve všedních dnech 
minimálně 25 % z celkového 
objemu mluveného slova. O 

víkendu dle aktuálního dění a 
míry potřeb veřejnosti. 

 
 
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 21. května 2020 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané 
žádosti nevyjádřil. 
 
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. 
 
V důsledku požadované změny dojde pravděpodobně ke snížení celkového objemu podílu mluveného 
slova a zpravodajství na celkovém vysílacím čase, avšak nikoliv takovým způsobem, aby nebylo možné i 
nadále plnit základní programovou specifikaci. 
 
V daném případě není možné usuzovat, že požadovaná změna licenčních podmínek by vedla k neudělení 
předmětné licence na základě veřejného slyšení, neboť licence byla udělena před nabytím účinnosti 
zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá zákonná kritéria uvedená v žádosti o licenci nebyla 
samostatně bodově hodnocena a žadatel byl nadto jediným účastníkem původního licenčního řízení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Licenční podmínky 



Příloha - Licenční podmínky 

Provozovatel:  MEDIA BOHEMIA, a.s. 

Název programu:  Hitrádio Černá Hora (licence č.j. Ru/135/98 ze dne 25.3.1998) 

Časový rozsah vysílání:  24 hodin denně  

 

Základní programová specifikace:  

Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím. 

 

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 Hitrádio Černá Hora 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 Hitrádio Černá Hora 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 Černá Hora 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 Černá Hora 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 nejdůležitějších 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 Černá Hora 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 hudby tvoři širší hudební spektrum od 90. let po současnost pro 

cílovou posluchačskou skupinu 20-29 let s přesahem 12-45 let.  

Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu Hitrádio Černá Hora, 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. Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy 

apod.) tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova.  

2. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti.  

3. 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.  

4. Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční se bude pohybovat v rozmezí 10-15 

%. 

 



 

Jedn. identifikátor 359147-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/12559/2020-str  
Sp. zn. RRTV/2020/611/str  
Zasedání Rady   14-2020/poř. č. 7 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 11.8.2020, Praha 
 
 
 
 

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

 
r o z h o d n u t í: 

 
 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Hitrádio Černá Hora (licence č.j. Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998) podle § 21 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, konkrétně v ukončení vysílání 
na kmitočtech Broumov 87,6 MHz / 50 W; Trutnov 87,6 MHz / 100 W; Náchod 87,6 MHz / 50 W; Mladá 
Boleslav 87,6 MHz / 100 W a Jičín 87,6 MHz / 100 W. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 22. července 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10931/2020-vra) provozovatele MEDIA 
BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998) 
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání, konkrétně v ukončení vysílání na kmitočtech: 
 

- Broumov 87,6 MHz / 50 W 
- Trutnov 87,6 MHz / 100 W 
- Náchod 87,6 MHz / 50 W 
- Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W 
- Jičín 87,6 MHz / 100 W. 

 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání. 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 odůvodňuje svou žádost snahou o uvolnění předmětných kmitočtů pro účely vyhlášení 
nových licenčních řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím předmětných souborů 
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technických parametrů. Rada neshledala žádné důvody pro neudělení požadovaného souhlasu a rozhodla, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 
 
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 
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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 Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 

25. 3. 1998), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 200 W, 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 Černá Hora 

(licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru 

technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Liberec 

87,6 MHz / 200 W. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 26.10.2020 č.j. RRTV/14537/2020-vra byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA 

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

vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Černá Hora (licence č.j. Ru/135/98), a to o 

změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve vyjmutí 

kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 200 W. 

Dále provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. žádá o vyhlášení licenčního řízení se soubory 

technických parametrů: 

 

- Broumov 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16° 19' 52" / 50° 35' 15" 

- Trutnov 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15° 54' 26" / 50° 33' 23" 

- Náchod 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16° 10' 02" / 50° 24' 55" 

- Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 14° 54' 47" / 50° 25' 26" 
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- Jičín 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15° 21' 36" / 50° 26' 07" 

- Liberec 87,6 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15° 03' 17" / 50° 46' 57" 

 

 

Před zahájením licenčního řízení si Rada nejprve vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního 

úřadu k možnosti vyhlášení licenčního řízení na výše uvedených kmitočtech. 

 

Ukončení vysílání na kmitočtu Liberec 87,6 MHz / 200 W 

 

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 

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. 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

 


