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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 pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanoveními § 5 písm. b ) a § 1 2 - § 1 9 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydala 
toto 

r o z h o d n u t í : 
l. 
Rada u d ě l u j e společnosti Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957 se sídlem 
Smetanovy sady 10, 301 01 Plzeň, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio SAMSON s využitím kmitočtové sítě se soubory technických parametrů Karlovy 
Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná 
Ruda 105,6 MHz/25 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů Karlovy Vary 
105,0 MHz/200 W, souřadnice [LON/LAT] WGS 84: 
12 51 49 / 50 14 50; Plzeň 103,0 MHz/200 W 
souřadnice [LON/LAT] WGS 84: 13 23 05 / 49 44 59; 
Tachov 105,6 MHz/200 W, souřadnice [LON/LAT] 
WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda 105,6 
MHz/25 W, souřadnice [LON/LAT] WGS 84: 13 14 14 
/ 49 07 48 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
Žánrová rozhlasová stanice pro country, folk a trampskou hudbu. 
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy 
v textu přílohy č. 1 o jednom listu. 

Příloha č. 1 o jednom listu, a příloha č. 2 (Přehled rozhlasových stanic zachytitelných na 
území pokrytém vysílači Plzeň, Karlovy Vary, Tachov a Železná Ruda), tvoři nedílnou 
součást tohoto rozhodnutí. 

II. 
1. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti Routě Rádio s.r.o., IČ: 
27852474, se sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava-Poruba. 
2. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti PRORADIO s.r.o., IČ: 
25047795, se sídlem Koperníkova, 794/6 120 00 Praha 2. 
3. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti COUNTRY RÁDIO 
s.r.o., IČ: 45270881, se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha 10. 
4. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti Pražské inforádio, s.r.o., 
IČ: 26506734, se sídlem Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8. 
5. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W Zbyňku Suchému, r.č.: 
610311/0178, bytem Mánesova 1630/56, 320 16 Plzeň. 



6. Rada z a m í t á žádost o uděleni licence s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti RÁDIO BONTON a.s., 
IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2. 
7. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti ESA - rádio s.r.o., IČ: 
15547281, se sídlem Koperníkova, 794/6 120 00 Praha 2. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rada dne 7. dubna 2009 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím kmitočtové sítě se soubory 
technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 
105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W. Lhůta pro podání žádostí o udělení 
licence byla stanovena do 18. května 2009 do 19:00 hod. 

O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu tito účastnici 
řízení (uvedení podle abecedního pořadí): COUNTRY RÁDIO s.r.o., ESA - rádio s.r.o., 
Pražské inforádio, PRORADIO s.r.o., RÁDIO BONTON a.s., Rádio Samson spol. s r.o., 
Routě Rádio s.r.o. a Zbyněk Suchý. 

Všichni účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné 
slyšení, které se konalo dne 8. září 2009. 

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

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

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



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

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

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

ekonomické postavení, pověst, a věrohodnost žadatele), 
výše základního kapitálu 
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání 
stadium existence žadatele 
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 
finanční zajištění vysílání 

2) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost 
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání 
navrhovaná organizační struktura žadatele 
personální vybavenost nezbytnými odborníky 
schopnost a připravenost zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

3) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost 
vybavenost žadatele technickými prostředky 
přístup žadatele ke zkoordinované kótě 
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

4) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního 
podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal 

ekonomické výsledky podnikání uchazeče 
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru 
plnění licenčních podmínek 
přínos rozvoji původní tvorby 
přínos rozvoji kultury menšin 

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

6) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
předpoklad rozšíření a obohacení programové skladby 
předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou 

programovou skladbu 
7) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

vlastní původní tvorba žadatele 
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů 
ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným 

tvůrcům 
8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 

hodnocení druhu a počtu menšin, na něž se žadatel hodlá zaměřit 
konkrétní potřeby menšin, které žadatel hodlá uspokojovat 
čas vyhrazený ve vysílání menšinám. 

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



V souladu s vnitřním předpisem přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za 
pomoci shora uvedených dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých 
skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Hodnocení 
prováděli jednotliví členové Rady na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, 
přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu 
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Syntézou těchto objektivizovaných dílčích 
hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu 
naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č 231/2001 Sb. 

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

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu 
všemi účastníky řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio SAMSON s využitím kmitočtové 
sítě se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 
MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W na dobu 8 let 
od právní moci tohoto rozhodnutí účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto 
rozhodnutí - Rádio Samson spol . s r.o. 

Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila 
požadavek minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 
zákona č. 231/2001 Sb. Licenci Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

Účastník řízení Rádio Samson spo l . s r.o. požádal o udělení licence k provozování 
žánrové rozhlasové stanice pro country, folk a trampskou hudbu, která mimo žánrové 
hudby přináší aktuální informační rubriky, zpravodajství a kulturní servis, s cílovou 
skupinou 20 - 60 let s přesahy. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Finanční zabezpečení vysílání je garantováno společností Rádio Samson spol. s r.o., 
která zaručuje pokrytí nákladů provozu rozhlasové stanice. Žadatel dále v tomto ohledu 
vychází ze zkušeností s prodejem on-line reklamy a lokální reklamy v regionu. Pokud jde 
o organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit 
vysílání v zákonem stanovené lhůtě. Žadatel je dlouhodobě provozovatelem 
internetového rádia radiosamson.cz a v současné době již disponuje odbavovacím, on-air 
a nahrávacím pracovištěm. Rada tedy shledala ekonomickou, organizační a technickou 
připravenost jako dostačující, která skýtá předpoklad schopnosti a připravenosti zahájit 
vysílání ve stanoveném termínu 

Žadatel podle hodnocení Rady rovněž jasně naplňuje kritéria transparentnosti 
vlastnických vztahů ve společnosti podle ustanoveni § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť žadatel má jediného (100%) vlastníka, společnost SAMSON A 
PARTNEŘI a.s. 

Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., formát programu žadatele podle názoru Rady v regionu 
chybí. Jedná se o projekt plnoformátové žánrové stanice se zaměřením čistě na country, 
folk a trampskou hudbu. Žadatel vychází z úspěšného formátu internetového rádia. Mimo 
žánrové hudby přináší projekt rozhlasové stanice komplexní informační servis vycházející 
zejména ze žánrů, na které je stanice zaměřena. Kromě aktuálního přehledu událostí 
v regionu budou informační rubriky zaměřeny především na kulturní, zejména hudební 

http://radiosamson.cz


dění, včetně aktuálního přehledu jednotlivých kulturních, resp. hudebních událostí. Rada 
významně ocenila těsné sepětí hudební a informační složky, neboť obě tyto jsou 
zaměřeny na daný žánr a tvoří tak ve vzájemné kombinaci komplexní program, který plně 
odpovídá charakteru žánrově zaměřené hudební rozhlasové stanice. Všechny pořady, 
rubriky a informační servisy budou také - díky výše zmíněnému internetovému vysílání-
vizualizovány prostřednictvím internetu, včetně možnosti stažení z archivu stanice. 
Žadatel ve svém vysílání klade důraz na interaktivitu a kontakt s posluchačem, například 
formou sestavování hitparád či písničkových přání. Z tohoto významného hodnotícího 
hlediska je tedy dle názoru Rady přínos žadatele nesporný, ať již pro čistě žánrový 
hudební formát, který v regionu schází, tak pro těsné sepětí s regionem, zejména 
v oblasti kulturní, a v neposlední řadě také propojením s internetovým vysíláním. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 
1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., Rada považuje přínos programu Rádio SAMSON 
v oblasti původní tvorby za nesporný. Žadatel vytváří vlastní autorský program včetně 
žánrově zaměřených specializovaných pořadů a ve svém vysílání poskytuje prostor pro 
nové talenty a mladé kapely a interprety. Tato skutečnost se výrazně odráží i v playlistu 
žadatele, neboť dává před základními osvědčenými hity přednost zařazování skladeb 
méně známých skupin a interpretů daného žánru. Žadatel je také pořadatelem hudebního 
festivalu přímo v daném regionu (v Hrádku u Rokycan). 

Ohledně přínosu žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb. Rada neměla žádných námitek. Žadatel již ve svém internetovém vysílání, 
ze kterého projekt rozhlasové stanice vychází, má ve svém playlistu např. skladby 
židovské, či romské a ve svých kulturních přehledech upozorňuje na významné etnické 
festivaly a koncerty. 

Poté, co Rada jednotlivě zhodnotila všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí o 
žádostech o udělení licence a provedla vzájemné porovnání, dospěla k závěru, že 
zákonná, Radou zkoumaná, kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě 
žádost společnosti Rádio Samson spol. s r.o. Při srovnáni jednotlivých kritérii vyniká nad 
ostatními účastníky řízení zejména v hodnocení přínosu navrhované programové skladby 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve 
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 Sb. a v hodnocení přínosu 
žadatele pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e), velmi 
pozitivně (a zároveň příznivěji než u většiny ostatních účastníků) je hodnocena také 
významná skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
v hodnocení podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) byla hodnocena obdobně kladně 
jako ostatní žadatelé. Žádost Rádio Samson spol. s r.o. je komplexní a vyvážená, ve 
většině dílčích kritérií překonává ostatní účastníky a nemá výrazné slabiny ani jako celek. 

Po přijetí rozhodnutí o udělení licence Radě nezbylo, než se transparentním 
a přezkoumatelným způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého 
hodnocení ve vztahu k neúspěšným žadatelům. 

Rada se vypořádala s žádostí účastníka řízení Routě Rádio s.r.o., který předložil projekt 
specializovaného dopravního rádia. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice 
prostřednictvím vysílačů, a to na kmitočtu Jihlava - Rudný 99,4 MHz. Připravenost 
k realizaci projektu je garantována vlastníkem společnosti Routě Rádio s.r.o. S ohledem 
na bankovní reference Rada konstatovala, že žadatel má dostatek prostředků k zajištění 
technického řešení projektu, včetně potřebného zázemí a lidských zdrojů. Pokud jde o 
organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit 
vysílání v zákonem stanovené lhůtě, disponuje plně profesionálním týmem i vlastní 
vysílací technologií. Stejně tak technickou vybavenost žadatele Rada shledala víc než 
dostatečnou. 



Žadatel podle hodnoceni Rady rovněž jasně naplňuje kritéria transparentnosti 
vlastnických vztahů ve společnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. Tuto společnost vlastní RNDr. Radim Parízek a právnická osoba Radio 
Čas s.r.o., jejímž jediným vlastníkem a jednatelem je také RNDr. Radim Parízek. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt 
představuje specializovaný dopravní program Rádio Dálnice, se specifickým průběžným 
vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a stručným všeobecným zpravodajstvím, které 
je součástí projektu specializovaného dopravního rádia, provozovaného kolem českých 
dálnic a významných obchvatů a přivaděčů, s cílovou skupinou definovanou činnosti, 
kterou posluchač vykonává, tedy řidiče a jejich spolujezdce - věkové kategorie od 18 let. 
Hudební formát, jak je poměrně široce vymezen, tedy pozitivní muzika zaměřená na 
řidiče, konkrétně prověřené hity 70. - 90. let a výrazné současné novinky z oblasti popu, 
lehčího rocku a country, je dle názoru Rady v regionu hojně zastoupen (např. zejména 
FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS, Hitrádio Dragon, Rock Radio Šumava) a tak přínos 
projektu je z tohoto hlediska diskutabilní. Rada ocenila u tohoto projektu specializované 
zaměření, důraz na kvalitní a okamžité informace z dopravní oblasti a zaměření na 
prevenci, resp. sociální marketing v dopravní oblasti. Ovšem vzhledem k diskutabilnímu 
přínosu hudebního formátu, a také vzhledem ke skutečnosti, že záměr žadatele 
nepokrývá celou kmitočtovou síť (v případě úspěchu žadatel deklaroval záměr vrátit 
kmitočet Karlovy Vary 105,0) je jeho přínos z hlediska tohoto dílčího kritéria nižší než 
v případě vítězné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve 
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel bude vytvářet vlastní 
původní pořady (min. 50%), zejména z oblasti preventivní osvěty, specializované pořady 
pro různé skupiny řidičů, přičemž předpokládá také aktivní podíl posluchačů pří jejich 
vytváření. 

Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb. Rada ocenila skutečnost, že žadatel zamýšlí podporu menšin především 
skrze vícejazyčné mutace zpravodajství, které tak může být přínosná pro jazykové 
menšiny žijící v České republice, či přímo v regionu. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Route Radio s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení 
významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), podstatně nižší přínos 
oproti vítězné žádosti shledala v případě kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a 
g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivě jsou naopak hodnoceny významné skutečnosti podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. Zákonná (Radou 
hodnocená) kritéria pro udělení licence tak nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu 
v případě úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada se dále vypořádala s žádostí účastníka řízení PRORADIO s.r.o, který požádal o 
udělení licence k provozování hudebního vysílání se zpravodajstvím a servisem 
posíleným o regionální složku. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel není provozovatelem rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů. 
Ekonomickou i organizační připravenost shledala Rada jako zcela dostačující. Žadatel 
pokryje veškeré plánované provozní náklady z prodeje reklamního času prostřednictvím 
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. a pokud jde o organizační připravenost, žadatel je 
plně organizačně a personálně připraven zahájit vysílání v zákonem stanovené lhůtě, 
jeho personální vybavení je dostatečné a Rada konstatovala, že skýtá předpoklad 
schopnosti a připravenosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu. Stejně tak technickou 
vybavenost žadatele Rada shledala zcela vyhovující. 



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

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada shledala, že předložený 
projekt představuje rozhlasovou hudební stanici se zaměřením na region a regionální 
informace, s programovou skladbou pro dospělé posluchače ve věku 30 - 50 let a větším 
zacílením na ženy. Rada u projektu žadatele ocenila, stejně jako u projektu vítězného, 
zacílení na region skrze informace o společenském, kulturní a sportovním dění v regionu, 
i zaměření na rodiny s dětmi (např. v projektu uvedený dětský pořad a vysílání pro ženy 
v domácnosti). Pokud jde o hudební formát (hudební formát AC, jehož základem je pop a 
všechny jeho odnože s důrazem na klasické prověřené hity a největší současné hity), 
jenž je i dle obsahu projektu dominující tváří programu, Rada shledala, že je v daném 
regionu velmi silně ve vysílání zachytitelných rozhlasových stanic zastoupen (zejména 
Hitrádio FM Plus, Hitrádio Dragon, Evropa 2 - Západ, Rádio Blaník Západní Čechy). 
Z tohoto důvodu považuje Rada, i s ohledem na skutečnost, že hudební formát je zde 
dominantním faktorem, který je určující pro charakter programu a jeho zacílení na 
posluchače, přínos tohoto projektu za podstatně nižší, než je tomu v případě vítězné 
žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Pokud jde o naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., Rada dle předloženého projektu shledala, že 
žadatel bude vytvářet pořady vlastní tvorby, autorské rubriky, servisní a jiné. Rada při 
svém hodnoceni konstatovala, že žadatel toto kriterium částečně splňuje, ovšem 
v podstatně menší míře než projekt vítězného žadatele (mimo jiné vzhledem k podpoře 
začínajících a méně známých interpretů či podpoře regionálních festivalů). 

Ohledně přínosu k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., Rada u 
předloženého projektu shledala, že žadatel nečiní žádné národnostní, etnické či jiné 
menšinové výjimky a ve vysílání nebude žádné etnikum či národnostní menšina 
opomíjena. Hodlá také upozorňovat na akce, které tyto menšiny pořádají. Přesto Rada při 
svém rozhodování hodnotila naplnění tohoto kritéria žadatelem méně kladně, než 
v případě vítězného projektu žadatele Rádio Samson spol. s r.o., který mimo informační 
sdělení dává výše specifikovaným menšinám konkrétní prostor v rámci hudební části 
vysílání. 

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

Rada se dále zabývala účastníka řízení COUNTRY RÁDIO s.r.o., který požádal o 
udělení licence k provozování hudební stanice COUNTRY RÁDIO s formátem country, 
folk a příbuzné žánry, doplněné zpravodajstvím. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO v Praze, 
Berouně, České Lípě a Táboře. Všechny potřebné investice spojené se zahájením 
vysílání v regionu budou hrazeny z vlastních zdrojů, a jelikož jde o šíření nezměněného 
hudebního formátu COUNTRY RADIA, tento projekt vyžaduje minimální organizační a 
strukturální úpravy stávající struktury. Program bude odbavován ve stávajícím pražském 
studiu, kde bude řešeno i lokální odpojování. Rada tedy konstatovala bezproblémové 
splnění tohoto kritéria, žadatel je organizačně, finančně i technicky připraven zahájit 
vysílání v zákonem stanovené lhůtě. 



Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických 
vztahů ve společnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
tato společnost má jediného (100 %) vlastníka, společnost Mil Praha s.r.o. 

Ohledně přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky 
programů na pokrytém území podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada 
shledala, že předložený projekt je koncipován jako šíření původního a nezměněného 
formátu pražského vysílání COUNTRY RADIA s odpojením pro dané regiony ve všední 
dny ve vysílacích časech 06:00 - 19:00. Hudební formát country, folk a příbuzné žánry, 
doplněný zpravodajstvím s cílovou skupinou 45 - 70 let s přesahy. Rada u projektu 
ocenila, obdobně jako u vítězného projektu, hudební formát country folk a příbuzné 
žánry, který v regionu schází, a také skutečnost, že žadatel nezanedbává cílovou skupinu 
posluchačů ve věku 50 - 70 let. Rada konstatovala, že projekt počítá v rámci pražské 
licence s lokálními okny pro účely odděleni zpravodajství a reklamy, ovšem z hlediska 
přínosu programové skladby jej hodnotila méně kladně, než projekt vítězného žadatele 
Rádio Samson spol. s r.o., u kterého shledala významně užší spojení s regionem, jeho 
kulturním a hudebním děním (včetně např. uvedeného regionálního hudebního festivalu), 
a tedy i větší přínos pro posluchače v dané oblasti. 

Rada ocenila projekt po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní 
tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel vytváří pouze svůj 
vlastní originální program, spolupracuje s mnoha známými osobnostmi, které do 
programu přispívají a vytváří programové prvky zaměřené na nové mladé kapely, včetně 
živých vystoupení. 

Ohledně přínosu žadatele k zajištěni rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb. Rada ocenila, že se žadatel ve specializovaných pořadech věnuje také 
domácím formám „etnické hudby" včetně hudby romské či přímo zpívané a hrané Romy. 

Z výše uvedených důvodů Rada ve svém hodnocení žadatele COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
příznivě zhodnotila významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b), e) a 
g), méně příznivě však hodnotila významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. c). Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence tak nebyla naplněna v 
takové míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada se dále zabývala žádostí společnosti Pražské inforádio s.r.o. s.r.o., která 
předložila projekt hudební stanice, která bude přenášet v rozšířené míře zpravodajství 
s oblasti sportu, Rádio Hey Západní Čechy. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysíláni prostřednictvím vysílačů programu 
Rádio Hey Praha. Disponuje částí finančních prostředků pro realizaci projektu a další 
finanční prostředky získá od společnosti GES MEDIA ASSET, a.s. Organizační a 
personální připravenost žadatele je dobrá, v lokalitě Plzeň a Karlovy Vary budou 
vytvořena čtyři pracovní místa pro mediální konzultanty a dvě pro regionální reportéry. 
Rada vnímá také technickou připravenost žadatele jako vyhovující a zaručující 
předpoklady pro zahájení vysílání ve stanoveném termínu. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, 
žadatel má dva vlastníky, společnost RÁDIO ASSET, a.s. a GES MEDIA ASSET, a.s.. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt 
představuje převzatý program Radia Hey Praha, s formátem skrz žánry nejen pro aktivní 
dospělé. V intencích převzatého programu bude docházet k regionálnímu odpojování 
zpravodajství. Žadatel se hodlá v rámci nových programových prvků, mimo klasické 



zpravodajství, věnovat v nadstandardní míře informacím ze sportu. Rada ocenila toto 
zaměření, i s ohledem na skutečnost, že žadatel má dohodnutou spolupráci s některými 
sportovními kluby. Pokud jde o hudební formát (tedy napříč žánry se softrockovým 
soundem), který je v projektu vymezen poněkud široce, Rada jej ve svém hodnocení 
shledala v podstatné míře méně přínosným, než u vítězné žádosti. Přínos takto 
vymezeného formátu k rozmanitosti programové nabídky je diskutabilní a v dané oblasti 
ve vysílání zachytitelných stanic zastoupený (zejména Hitrádio Dragon, Hitrádio FM Plus, 
softrock a pop od 90. na stanici Kiss Proton, současné hity středního proudu Rádio 
EVROPA 2 - Západ, a v Plzeňském kraji zachytitelný softrockový program Fajn Rádio). 
Z uvedených důvodů je přínos projektu žadatele z hlediska tohoto dílčího kritéria nižší 
než v případě vítězné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve 
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel realizuje vlastní pořady za 
pomoci redaktorů i externích spolupracovníků v regionu a spolupracuje s kulturními a 
společenskými subjekty v regionu. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České 
republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel v projektu 
neuvádí konkrétní podporu ve svém vysílání, pouze předpokládá, že informace, které 
vychází ze spolupráce se sportovními kluby na nižších úrovních, budou zajímavé nejen 
pro majoritu, ale i pro minoritní skupiny. V porovnání s projektem vítězného žadatele 
hodnotila Rada naplnění tohoto kritéria méně příznivě. 

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

Rada se vypořádala s žádostí účastníka řízení Zbyňka Suchého, který požádal o 
udělení licence k provozování rozhlasové stanice Rádio Západ, s oldies formátem 
zaměřeným na hudbu 80. a 90. let s regionálními informacemi. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel není provozovatelem rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů. 
Ekonomická a organizační připravenost žadatele je dostačující. Žadatel bude celkové 
investice nutné kzahájení provozu hradit zvláštních zdrojů (v projektu doloženo 
potvrzením příslušné banky) a dále pak předpokládá plné financování z příjmu 
rozhlasové reklamy. Rada vnímá také technickou a personální připravenost žadatele jako 
vyhovující. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, 
žadatel je fyzickou osobou. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt 
představuje regionální hudební rozhlasovou stanici s důrazem na interaktivní komunikaci 
s posluchačem. Nejpodstatnější složku vysílání tvoří hudba (80%), dále mluvené slovo a 
reklamní relace. Hudební formát oldies se zaměřením na hudbu 80. a 90. let, zejména 
zařazování prověřených hitů. Rada vnímá u projektu pozitivně jeho regionální charakter a 
důraz na interaktivní komunikaci s posluchači. Naopak hudební formát, který je 
dominantní složkou programu, tedy formát oldies zaměřený na prověřené hity 80. a 90. 
let, ve kterém bude převažovat popovy mainstream, je v daném regionu ve vysílání 
zachytitelných stanic zastoupen velmi výrazně (zejména ve vysílání rozhl. stanic Hitrádio 
Dragon, Rádio Evropa 2 - Západ, Rock Rádio Šumava, i ve vysílání celoplošných stanic 
FREKVENCE 1 a RÁDIO IMPULS). Rada v tomto ohledu shledala, že projekt nepřináší 



významně nové programové prvky a ohledně přínosu k rozmanitosti stávající programové 
nabídky jej hodnotila výrazně méně příznivě, než projekt vítězného žadatele. 

Pokud jde o naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel uvádí, že bude vyrábět vlastní pořady 
na základě poptávky od posluchačů na témata, která budou aktuální. V porovnání 
s projektem vítězného žadatele hodnotila Rada naplnění tohoto kritéria podstatně méně 
příznivě. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České 
republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel v projektu toto 
kritérium nezohledňuje, při veřejném slyšení uvedl, že nepočítá se specifickými pořady 
pro menšiny, ale veškeré informace, které se týkají akcí takto zaměřených, hodlá 
zveřejňovat. I v tomto ohledu vnímá Rada přínos projektu žadatele jako diskutabilní a 
nižší než je tomu v případě úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Zbyněk Suchý neuspěl zejména v hodnocení 
významných skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 
231/2001 Sb. Rada konstatovala naplnění kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona č. 231/2001 Sb., avšak zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení 
licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Rádio 
Samson spol. s r.o. 

Rada se dále vypořádala s žádostí společnosti RÁDIO BONTON a.s., která předložila 
projekt hudebně-zábavného HIT rádia (CHR) orientující se na hity posledních let se 
zaměřením na cílovou skupinu 1 8 - 3 0 let, doplněné informacemi ze showbussinesu 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání na kmitočtech 91,7 MHz v Benešově, 
96,9 MHz v České Lípě, 94,8 MHz v Mladé Boleslavi a 99,7 MHz v Praze. Finanční 
prostředky potřebné k provozování rozhlasového vysílání má připraveny zvláštních 
zdrojů a příjmů. V současnosti již disponuje technickými prostředky, které jsou na 
realizaci vysílání připraveny. Vysílání bude připravované a odbavované ze studií 
společnosti v Praze a organizační zajištění provozu zcela spadá do struktury společnosti 
RÁDIO BONTON a.s. Rada tedy konstatovala bezproblémové splnění tohoto kritéria, 
žadatel je organizačně, finančně i technicky připraven zahájit vysílání v zákonem 
stanovené lhůtě. 

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

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt 
představuje nezměněné vysílání programu RÁDIO BONTON s regionálním odpojováním. 
Jde o hudební HIT rádio (CHR) se současnými hity domácí i světové hudební scény 
v kombinaci s největšími hity daného žánru od poloviny 90. let do současnosti, žánr pop, 
rock a taneční hudba. Cílová skupina je ve věku 1 8 - 3 0 let. Součástí vysílání je i 
informační servis a informace ze světa showbussinesu. Rada u projektu ocenila, 
obdobně tak jako u vítězné žádosti, informační provázanost s internetem, včetně 
podpůrného vysílání prostřednictvím tohoto média. Hudební formát, který tvoří 
nejpodstatnější část programu (kromě 6,5 % mluveného slova) je v daném regionu ve 
vysílání zachytitelných stanic zastoupen (zejména programy Kiss Proton - pop 90. let a 
taneční hudba; Hitrádio Dragon - pop a lehčí rock; Rádio EVROPA 2 - Západ -
současné hity středního proudu; či na Plzeňsku zachytitelné Fajn Rádio - pop, softrock). 



Z tohoto důvodu hodnotila Rada splnění tohoto kritéria méně kladně než je tomu u 
vítězného projektu Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada při hodnocení projektu po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., shledala, že 
původní tvorba je tvořena vlastními pořady rádia. Žadatel bude usilovat o rozvíjení a 
podporu domácí hudební produkce. Rada hodnotila naplnění tohoto kritéria méně 
příznivě než u projektu vítězného žadatele, zejména z důvodu konkrétní podpory žánrové 
tvorby přímo v daném regionu. 

Rada méně kladně hodnotila kritérium přínosu k zajištění rozvoje menšin v České 
republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel nevyrábí 
žádné programové prvky tohoto typu, a tak nebyl hodnocen tak pozitivně jako projekt 
Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada je tedy s ohledem na výše uvedené skutečnosti přesvědčena, že žadatel RÁDIO 
BONTON a.s. méně uspěl v hodnocení významných skutečností podle ustanovení § 17 
odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji jsou hodnoceny významné 
skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., avšak 
zákonná, (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, 
jako je tomu v případě úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada se také zabývala žádostí společnosti ESA - rádio, s r.o., která předložila projekt 
hudební stanice se zaměřením na region a současnou hudební produkci Fajn rádio. 
Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence odůvodňuje Rada 
následně: 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Fajn rádio na kmitočtech 
106,6 MHz v Kutné Hoře, 97,2 MHz v Praze, 94,1 MHz v Praze - Míchli, 99,7 MHz 
v Havlíčkově Brodě, 99,0 MHz V Jihlavě - Hosov, 101,9 MHz v Českých Budějovicích, 
97, 1 MHz v Plzni a 91,8 MHz v Rakovníku. Finanční prostředky jsou založeny na 
příjmech z rozhlasového vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě 
dlouhodobé smlouvy mediální zastoupení MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Běžné 
příjmy provozovatele budou přímým zdrojem financování dodatečných nákladů, které 
vzniknou v případě získání nového kmitočtu. Pokud jde o organizační připravenost, 
vysílání bude i nadále zajišťováno stávajícím týmem Fajn radia. Stávající tým bude v 
programovém úseku doplněn o externího regionálního zpravodaje. Rada tedy shledala 
připravenost žadatele z hlediska tohoto kritéria jako zcela dostačující. 

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

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt 
představuje rozhlasové vysílání, které přebírá programový formát rozhlasové stanice Fajn 
rádio s regionálním odpojováním. Program Fajn radia se zaměřuje na mladé lidi 
v rozmezí 1 2 - 3 5 let, hudební formát se nespecializuje na určité přesně vyhraněné 
hudební styly a pohybuje se v rozmezí soft rocku přes pop až po současné módní trendy. 
Rada ocenila komunikaci žadatele s posluchači nejen skrze vysílání, ale také např. 
prostřednictvím intenetu. Rada však zhodnotila při pohledu na zastoupení hudebních 
stylů v programu, že obdobný formát se zaměřením na stejnou cílovou skupinu přinášejí 
také další rozhlasové programy již v regionu zastoupené (zejména Rádio EVROPA 2 -
Západ, Kiss Proton, obdobné zaměření (pop a lehčí rock) také Hitrádio Dragon a Hitrádio 
FM Plus s cílovou skupinou 20-35 let, a také v Plzni zachytitelné vysílání programu 
žadatele - Fajn rádio). Z tohoto důvodu Rada hodnotila splnění tohoto kritéria méně 



kladně než je tomu u vítězného projektu Rádio Samson spol. s r.o., který přináší do dané 
oblasti zcela nové programové prvky. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 
1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., Rada ocenila přípravu autorských rubrik a pořadů 
žadatelem, které se dotýkají přímo života posluchačů, jako například kontaktní ranní 
show, a podporu kulturních akcí. Rada však hodnotila naplnění tohoto kritéria méně 
příznivě než u projektu vítězného žadatele, zejména z důvodu podpory méně známých 
skupin a interpretů daného žánru namísto prověřených hitů. 

Rada pozitivně hodnotila projekt také z hlediska přínosu k zajištění rozvoje menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada 
shledala, že žadatel své posluchače zve na akce, kterým poskytuje mediální partnerství a 
které se zaměřují právě na společenské minority, aktivně působí i v charitativních 
činnostech, které jsou v mnoha případech propojeny s činností organizací menšin. 

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

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

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při 
vzájemném porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru 
naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady u jednotlivých 
účastníků, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi sebou navzájem účastníky řízení a 
jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího. 

Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení 
licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování 
skutkového stavu významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto 
rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a v souladu s právními předpisy. 

Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. nestanoví-li tento zákon jinak, 
postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, 
řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení a novém rozhodnutí. 

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

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



P o u č e n í 

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

V Praze dne: 6.10.2009 

Přílohy: Dokument (ostatní, 19.11.2009, Pří loha 2 ), Dokument (ostatní, 19.11.2009, Pří loha 
1) 
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Příloha č. 1 

Základní programová specif ikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: Rádio Samson spo l . s r.o. 
Označení (název) programu: Rádio SAMSON 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Obsah: 

I. Základní programová specifikace 

II. Další programové podmínky 
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 21 

odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.) 
2) Jednotlivé programové podmínky 

I. Základní programová specif ikace 

Žánrová rozhlasová stanice pro country, folk a trampskou hudbu 

II. Další programové podmínky 

1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k uděleni l icence (§ 21 
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.) 

- Aktuální informační rubriky, zprávy a kulturní servis týkající se především kultury regíonu+ informace z hudebního 
dění 

- Specializované žánrové hudební pořady 
- Hudební formát: folk, country, trampská muzika, blues a příbuzné žánry 

2) Jednot l ivé programové podmínky 

Cílová skupina 20 - 60 let s přesahem 
- Základní rotace playlistu 3 500 až 4000 skladeb, včetně skladeb národnostních, etnických a jiných menšin 

(např. židovské, romské) 
- Ve všední dny všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin, v čase od 6 do 9 v půl 

informační rubrika; o víkendu souhrn všeho, co se událo v aktuálním týdnu ve spojení s informacemi 
v informačních blocích 

- Ve večerním a nočním vysílacím čase české písničky bez moderování 



Př í l oha č. 2 
Přehled rozhlasových p rog ramů p ř i j íma te lných na území p o k r y t é m vysílači Plzeň, Kar lovy Vary , Tachov a Železná Ruda 

Programy zachytitelné na více než 75 % území 

Rádio Programová 
skladba 
vysí lání 

Cílová skupina Hudebn í 
f o r m á t 

Programové prvky Mís tn í in fo Menš iny 

Český rozhlas / 

ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující seriózní 
informace 

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky 

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

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 

ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech 
druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

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

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

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

Český rozhlas / 

ČRo 6 

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

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

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



Český rozhlas / ČRo Plzeň regionální stanice 
pro západní Čechy -
Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

nejrůznější věkové 
skupiny 

tradiční (lidová, 
folklorní a 
klasická hudba) i 
moderní trendy 
(rock, country, 
folk, klubová 
scéna) 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
publicistika, zábavné pořady 

Zaměření na 
informace z 
regionu, 
odpojování podle 
krajů 

víkendové a sváteční 
křesťanské pořady 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 
- 4 9 let 

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

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

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci 
celoplošného 
vysílání 

LONDA, s.r.o. / 

RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let 

s. 25-50 let 

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

Podíl mluveného slova - 32% , z toho 
22% zpráv a informací. Zpravodajství 
06:00-20:00-2x v hodině + servisní 
informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, 
publicistika, reportáže o aktuálních 
jevech ve společnosti 

Informace 
z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, 
spolupráce 
s radnicemi 
velkých měst 

RÁDIO FM Plus Plzeň s.r.o. 
/HitrádioFM Plus 

Hudebně 
informační rádio 

p. 20-35 let s 
přirozeným 
přesahem 

Podíl hudby 
80%, hudební 
AC formát 

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku, 
kalendárium, burza pracovních míst, 
soutěže, informace od Policie, 
hitparáda, písničky na přání 

Informace 
regionálního 
významu, 
kulturní servis z 
regionu 



Programy zachytitelné na 50 až 75 % území: 

Rádio Programová 
skladba 
vysí lání 

Cílová skupina Hudebn í 
f o r m á t 

Programové prvky Mís tn í in fo Menš iny 

Český rozhlas / 

ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších koutů 
země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 
50:50 

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

Přebírá pořady 
regionálních 
studií 

Rádio Dragon s.r.o. / 
Hitrádio Dragon 

Hudební a zábavná 
stanice pro střední 
generací 

20-35 let s mírným 
přesahem na obě 
strany 

pop a lehčí rock 
80.-90. let 

programové bloky během dne, důraz 
na seriozní informace, muzika, 
informace, soutěže, tipy, film, hudební 
novinky, hitparáda 

aktuální 
informace z 
oblasti pokrytí 

RTV Cheb, k.s. / RÁDIO 
EGRENSIS 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

propagace 
regionální a 
vůbec české 
tvorby, podíl 
české hudby 
30% 

Zpravodajství, počasí, sport, 
podnikatelská inzerce, kultura v 
regionu, kvizy, písničky na přání, 
filmové minuty 

kultura v regionu 

Proaramy zachytitelné na 25 až 50 % území: 
Rádio Programová 

sk ladba 
vysí lání 

Cílová skupina Hudebn í 
f o r m á t 

Programové prvky Mís tn í in fo Menš iny 

BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o./ BBC World Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 
(Zpravodajství, 
publicistika, 
vzdělávání, sport, 
zábava) 

Posluchači vyžadující 
přesné informace a 
analýzy, obecně 15+ 

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava, bloky v českém (08:00-
11:00 a 13:00-16:00) a anglickém 
(00:00-08:00, 11:00-13:00 a 16:00-
24:00) jazyce, jazykové kurzy 
angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 



Rádio West Plzeň, s.r.o. / 
Rádio EVROPA 2-Západ 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

12-30 let jako Evropa 2 -
HOT AC 
současné hity 
středního 
proudu s 
největšímí hity 
80. a 90. let, 
domácí tvorba 
10% 

pravidelné zpravodajské vstupy, 
informační rubriky, sportovní servis, 
filmové novinky, počasí 

Rádio ProTon s.r.o. / Kiss 
Proton 

Rodinná hudební 
rozhlasová stanice s 
kontaktními prvky 

p. 18-39 let Pop 90. let, 
taneční hudba, 
aktuální novinky 

Zpravodajství, informační speciál, 
počasí, přehled tisku, sport, dopravní 
informace, písničky na přání, zábava a 
soutěže, 

informace z 
plzeňského 
magistrátu a 
místních úřadů, 
sportovní, 
kulturní a 
dopravní servis z 
regionu 

BROADCAST MEDIA s.r.o. 
/ Rádio Beat a Rádio BEAT 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

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

Rádio Venkow, spol. s r.o. 
/ Rádio Blaník Západní 
Čechy 

Hudebně 
informační program 

AC formát, 50-
70% country a 
folk 

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní 
program, vlastní pořady 

Informace 
regionálního 
významu, 
kulturní servis z 
regionu 

Rádio Šumava, s.r.o. / 
Rock Rádio Šumava 

Hudebně 
informační 
rozhlasová stanice 

Zlaté hity 60.-80. 
let, anglo
americká i česká 
produkce (ta 
tvoří téměř 
polovinu 
celkového 
objemu 
skladeb) 

Zpravodajství, servisní informace 
(počasí, doprava), hitparáda vlastní 
produkce, písničky na přání lx denně 
večer v uceleném bloku, tematické 
hudební pořady; lokální vysílání na 
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

Informace 
z regionu, 
aktuální dění 
v regionu -
kulturní a 
sportovní akce z 
regionu 



Programy zachytitelné na méně než 25 % území: 

Rádio Programová 
skladba 
vysí lání 

Cílová skupina Hudebn í 
f o r m á t 

Programové prvky Mís tn í in fo Menš iny 

EVROPA 2, spol. s r.o. / 

EVROPA 2 

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

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

Kulturně-
informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, 
počasí, sport, 
rubriky Novinky 
na DVD a 
Filmové 

premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové 
stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

ESA - rádio s.r.o. / Fajn 
Rádio 

Hudební rádio se 
zaměřením na 
region a současnou 
hudbu 

p. 12-35 let Soft rock, pop, 
módní trendy, 
mluvené slovo 
cca 15% 

Česká a zahraniční produkce (10:90), 
zpravodajství, informace a servis 
(Burza práce, spotřebitelská aktualita), 
zábava, malá publicistika (soutěže, 
hitparáda, besedy), dopravní vysílání 

Informace o 
politickém, 
kulturním, 
sportovním a 
společenském 
dění v regionu 
(cca 40% 
zpravodajství) 

„Rádio Děčín" s.r.o. / 
RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ 
ČECHY 

Hudební stanice se 
zpravodajskými 
relacemi 

25-45 let s přesahy Hudba středního 
proudu od 50. 
let do druhé 
poloviny 90. let 
(pop, rock 
country a folk, 
muzikálové a 
filmové písně), 
podíl domácí 
hudby cca 30% 

Mluvený projev tvoří v denním 
průměru cca 11-13% oproti 
hudebnímu programu; zpravodajství, 
počasí, informace a servis, malá 
publicistika, zábava, aktuality ze 
společenského dění 

Aktuální 
informace z 
regionu 



COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
IČ: 45270881 
Říčanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
IČ: 26765586 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

Pražské inforádio, s.r.o. 
IČ: 26506734 
Na Žertvách 132/24 
180 00 Praha 8 
Česká republika 

PRORADIO s.r.o. 
IČ: 25047795 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 2, Vinohrady 
Česká republika 

RÁDIO BONTON a.s. 
IČ: 60192682 
Wenzigova 4/1872 
120 00 Praha 2 
Česká republika 

Routě Rádio s.r.o. 
IČ: 27852474 
Stavební 992 
70800 Ostrava - Porubá 
Česká republika 

Suchý Zbyněk 
Mánesova 1630/56 
32016 Plzeň 
Česká republika 

Rádio Samson spol. s r.o. 
IČ: 28010957 
Smetanovy sady 10 
301 00 Plzeň 
Česká republika 

S p . znVIdent.: 2008/1061/zab 
Naše zn . : FOL/345872010 
Zasedání R a d y č. 18 - 2010 / poř .č . : 4 

3458-1 



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

r o z h o d n u t í : 

I. 

Rada u d ě l u j e společnosti Rádio Samson spol. s.r.o., IČ: 28010957, se sídlem Smetanovy 
sady 10, 301 00 Plzeň, licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů s využitím kmitočtové sítě se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz 
/ 200 W, Plzeň 103,0 MHz / 200 W, Tachov 105,6 MHz / 200 W a Železná Ruda 105,6 MHz / 25 W 
pro program Rádio Samson na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, žádosti ostatních 
žadatelů zamítá. 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, souřadnice 
[LON/LAT] WGS 84: 12 51 49 / 50 14 50; Plzeň 103,0 MHz/200 W souřadnice [LON/LAT] WGS 84: 13 
23 05 / 49 44 59; Tachov 105,6 MHz/200 W, souřadnice [LON/LAT] WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W, souřadnice [LON/LAT] WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
Žánrová rozhlasová stanice pro country, folk a trampskou hudbu. 

Příloha č. 1 (programové podmínky představující program a programovou skladbu), příloha č. 2 
(přehled rozhlasových stanic zachytitelných na území pokrytém kmitočtovou sítí Plzeň, Karlovy Vary, 
Tachov a Železná Ruda) a příloha č. 3 (předpokládaný územní rozsah, ve kterém je zaručena hranice 
minimální chráněné intenzity elektromagnetického pole) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

II. 

Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory technických 
parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti COUNTRY RÁDIO s.r.o., IČ: 45270881, se sídlem 
Říčanská 3/2399, 101 00 Praha 10. 

Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory technických 
parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. (původně ESA - rádio s.r.o.), IČ: 
26765586, se sídlem Koperníkova, 794/6 120 00 Praha 2. 

Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory technických 
parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti Pražské inforádio, s.r.o., IČ: 26506734, se sídlem Na 
Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8. 

Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory technických 
parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti PRORADIO s.r.o., IČ: 25047795, se sídlem Koperníkova, 
794/6 120 00 Praha 2. 



Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory technických 
parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem 
Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2. 

Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory technických 
parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W společnosti Routě Rádio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 
992, 708 00 Ostrava-Poruba. 

Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtové sítě se soubory technických 
parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a 
Železná Ruda 105,6 MHz/25 W Zbyňku Suchému, r.č.: 610311/0178, bytem Mánesova 1630/56, 320 
16 Plzeň. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rada dne 7. dubna 2009 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů s využitím kmitočtové sítě se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 
MHz/200 W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W. 
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 18. května 2009 do 19:00 hod. 

O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu tito účastníci řízení (uvedení 
podle abecedního pořadí): COUNTRY RÁDIO s.r.o., ESA - rádio s.r.o. (dnes nástupnická společnost 
MEDIA BOHEMIA a.s.), Pražské inforádio, PRORADIO s.r.o., RÁDIO BONTON a.s., Rádio Samson 
spol. s r.o., Routě Rádio s.r.o. a Zbyněk Suchý. 

Všichni účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích. 

Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se 
konalo dne 8. září 2009. 

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

Rada po prvotním přezkoumání včasnosti a řádnosti podání žádostí o licenci posuzuje žádosti podle 
kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada nemá povinnost 
zvlášť účastníky licenčního řízení o kritériích poučovat, není oprávněna stanovit nad rámec zákona 
ještě další kritéria a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen 
některá z uvedených kritérií. 

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci 
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií porovnala a 
zhodnotila. Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence 
Rada hodnotí: 
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků 
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti 
podnikal, 
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, 
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo 
televizním vysíláním pokryto, 



d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 
43) v navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci k televiznímu vysílání, 
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby, 
f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky pro sluchově postižené, 
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice. 

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

Rada hodnotí míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých 
žádostech. Hodnocení provádějí jednotliví členové Rady na stupnici nesplňuje - splňuje částečně -
splňuje, přičemž výsledky hodnocení jsou zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu 
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak 
představuje hlavní podklad pro rozhodování Rady o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu 
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání Rady hlasováním. 

První rozhodnutí o udělení licence: 

Rada rozhodla na svém 17. zasedání v roce 2009 o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání s využitím kmitočtové sítě se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 
W, Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W na dobu 8 
let od právní moci tohoto rozhodnutí společnosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Proti tomuto rozhodnutí (ze dne 6. 10. 2009, č.j. KOZ/262/2009, sp. zn. 2008/1061/zab) podala 
společnost Pražské inforádio, s. r. o. žalobu. 

Dne 2. 6. 2010 byl Radě doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. května 2010, 
10Ca 423/2009 - 77, kterým bylo rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zrušeno a 
věc vrácena k dalšímu řízení. 

Důvodem ke zrušení rozhodnutí Rady byla zejména netransparentnost vlastnických vztahů 
společnosti Rádio Samson spol. s r.o. Soud argumentoval, že pokud zákon výslovně zakazuje, aby 
licence byla udělena žadateli, který je akciovou společností s akciemi na majitele, pak lze postup, kdy 
taková společnost založí společnost s ručením omezeným a v této společnosti je jediným společníkem 
právě akciová společnost s akciemi na majitele, hodnotit jako nepřípustné obcházení zákona. 

Dalším důvodem ke zrušení rozhodnutí bylo nedostačené vypořádání se s rozdílem ve výši 
základního kapitálu mezi jednotlivými žadateli. 

Soud v ostatních ohledech souhlasil s Radou. 

Rada opětovně rozhodovala o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím kmitočtové sítě s e soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz/200 W, 
Plzeň 103,0 MHz/200 W, Tachov 105,6 MHz/200 W a Železná Ruda 105,6 MHz/25 W na svém 18. 
zasedání v roce 2010 a rozhodla o udělení této licence společnosti Rádio Samson spol. s r.o., 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že došlo k zásadní změně v transparentnosti vlastnických 
vztahů ve společnosti. 

Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek 
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. 
Licenci Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 
odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 
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I. Po opětovném důkladném a objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, 
jemuž byla licence udělena, vyplynuly zejména následující důvody, kterými s e Rada 
při udělení řídila: 

Účastník řízení Rádio Samson spol. s r.o. požádal o udělení licence k provozování žánrové 
rozhlasové stanice pro country, folk a trampskou hudbu, která mimo žánrové hudby přináší aktuální 
informační rubriky, zpravodajství a kulturní servis, s cílovou skupinou 20 - 60 let s přesahy. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Finanční zabezpečení vysílání 
je garantováno společností Rádio Samson spol. s r.o., která zaručuje pokrytí nákladů provozu 
rozhlasové stanice. Žadatel dále v tomto ohledu vychází ze zkušeností s prodejem on-line reklamy a 
lokální reklamy v regionu. Základní jmění společnosti je sice nižší než u konkurenční společnosti, ale 
dostatečné na to, aby společnost začala vysílat v stanovené lhůtě. Pokud jde o organizační 
připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit vysílání v zákonem 
stanovené lhůtě. Žadatel je dlouhodobě provozovatelem internetového rádia radiosamson.cz a 
v současné době již disponuje odbavovacím, on-air a nahrávacím pracovištěm. Rada tedy shledala 
ekonomickou, organizační a technickou připravenost jako dostačující, která skýtá předpoklad 
schopnosti a připravenosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu 

Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve 
společnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Dle vyjádření žadatele 
došlo na základě rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s., 
která je jediným akcionářem obchodní společnosti Rádio Samson spol. s r.o., dne 2.7.2010 ke změně 
formy akcií společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s. z kmenových akcí na majitele na kmenové akcie 
na jméno v listinné podobě. Jediným akcionářem společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s. je pan 
Jaroslav Lenk, r.č. 560812/1618, bytem Praha 7, Holešovice, Jirečkova 1015/15, 170 00, který je 
vlastníkem všech 200 ks akcií na jméno v listinné podobě. 

Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů 
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., formát programu žadatele podle názoru Rady v regionu chybí. Jedná se o projekt 
plnoformátové žánrové stanice se zaměřením čistě na country, folk a trampskou hudbu. Žadatel 
vychází z úspěšného formátu internetového rádia. Mimo žánrové hudby přináší projekt rozhlasové 
stanice komplexní informační servis vycházející zejména ze žánrů, na které je stanice zaměřena. 
Kromě aktuálního přehledu událostí v regionu budou informační rubriky zaměřeny především na 
kulturní, zejména hudební dění, včetně aktuálního přehledu jednotlivých kulturních, resp. hudebních 
událostí. Rada významně ocenila těsné sepětí hudební a informační složky, neboť obě tyto jsou 
zaměřeny na daný žánr a tvoří tak ve vzájemné kombinaci komplexní program, který plně odpovídá 
charakteru žánrově zaměřené hudební rozhlasové stanice. Všechny pořady, rubriky a informační 
servisy budou také - díky výše zmíněnému internetovému vysílání- vizualizovány prostřednictvím 
internetu, včetně možnosti stažení z archivu stanice. Žadatel ve svém vysílání klade důraz na 
interaktivitu a kontakt s posluchačem, například formou sestavování hitparád či písničkových přání. 
Z tohoto významného hodnotícího hlediska je tedy dle názoru Rady přínos žadatele nesporný, ať již 
pro čistě žánrový hudební formát, který v regionu schází, tak pro těsné sepětí s regionem, zejména 
v oblasti kulturní, a v neposlední řadě také propojením s internetovým vysíláním. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada považuje přínos programu Rádio SAMSON v oblasti původní tvorby za 
nesporný. Žadatel vytváří vlastní autorský program včetně žánrově zaměřených specializovaných 
pořadů a ve svém vysílání poskytuje prostor pro nové talenty a mladé kapely a interprety. Tato 
skutečnost se výrazně odráží i v playlistu žadatele, neboť dává před základními osvědčenými hity 
přednost zařazování skladeb méně známých skupin a interpretů daného žánru. Žadatel je také 
pořadatelem hudebního festivalu přímo v daném regionu (v Hrádku u Rokycan). 

Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada neměla žádných 
námitek. Žadatel již ve svém internetovém vysílání, ze kterého projekt rozhlasové stanice vychází, má 
ve svém playlistu např. skladby židovské, či romské a ve svých kulturních přehledech upozorňuje na 
významné etnické festivaly a koncerty. 
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Poté, co Rada jednotlivě zhodnotila všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí o žádostech o 
udělení licence a provedla vzájemné porovnání, dospěla k závěru, že zákonná, Radou zkoumaná, 
kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Rádio Samson spol. s 
r.o. Při srovnání jednotlivých kritérií vyniká nad ostatními účastníky řízení zejména v hodnocení 
přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového 
vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a 
v hodnocení přínosu žadatele pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e), 
velmi pozitivně (a zároveň příznivěji než u většiny ostatních účastníků) je hodnocena také významná 
skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., v hodnocení podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) byla hodnocena obdobně kladně jako ostatní žadatelé. Žádost 
Rádio Samson spol. s r.o. je komplexní a vyvážená, ve většině dílčích kritérií překonává ostatní 
účastníky a nemá výrazné slabiny ani jako celek. 

II. Po přijetí rozhodnutí o udělení licence Radě nezbylo, než se transparentním 
a přezkoumatelným způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého 
hodnocení ve vztahu k neúspěšným žadatelům. 

A. 

Rada se dále zabývala účastníka řízení COUNTRY RÁDIO s.r.o., který požádal o udělení licence 
k provozování hudební stanice COUNTRY RÁDIO s formátem country, folk a příbuzné žánry, 
doplněné zpravodajstvím. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem 
rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO v Praze, Berouně, České Lípě a Táboře. Všechny 
potřebné investice spojené se zahájením vysílání v regionu budou hrazeny z vlastních zdrojů, a jelikož 
jde o šíření nezměněného hudebního formátu COUNTRY RADIA, tento projekt vyžaduje minimální 
organizační a strukturální úpravy stávající struktury. Program bude odbavován ve stávajícím 
pražském studiu, kde bude řešeno i lokální odpojování. Rada tedy konstatovala bezproblémové 
splnění tohoto kritéria, žadatel je organizačně, finančně i technicky připraven zahájit vysílání 
v zákonem stanovené lhůtě. 
Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve 
společnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tato společnost má 
jediného (100 %) vlastníka, společnost MM Praha s.r.o. 

Ohledně přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů na 
pokrytém území podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada shledala, že předložený 
projekt je koncipován jako šíření původního a nezměněného formátu pražského vysílání COUNTRY 
RADIA s odpojením pro dané regiony ve všední dny ve vysílacích časech 06:00 - 19:00. Hudební 
formát country, folk a příbuzné žánry, doplněný zpravodajstvím s cílovou skupinou 45 - 70 let s 
přesahy. Rada u projektu ocenila, obdobně jako u vítězného projektu, hudební formát country folk a 
příbuzné žánry, který v regionu schází, a také skutečnost, že žadatel nezanedbává cílovou skupinu 
posluchačů ve věku 50 - 70 let. Rada konstatovala, že projekt počítá v rámci pražské licence 
s lokálními okny pro účely oddělení zpravodajství a reklamy, ovšem z hlediska přínosu programové 
skladby jej hodnotila méně kladně, než projekt vítězného žadatele Rádio Samson spol. s r.o., u 
kterého shledala významně užší spojení s regionem, jeho kulturním a hudebním děním (včetně např. 
uvedeného regionálního hudebního festivalu), a tedy i větší přínos pro posluchače v dané oblasti. 

Rada ocenila projekt po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu 
§ 1 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel vytváří pouze svůj vlastní originální program, 
spolupracuje s mnoha známými osobnostmi, které do programu přispívají a vytváří programové prvky 
zaměřené na nové mladé kapely, včetně živých vystoupení. 

Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada ocenila, že se 
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žadatel ve specializovaných pořadech věnuje také domácím formám „etnické hudby" včetně hudby 
romské či přímo zpívané a hrané Romy. 

Z výše uvedených důvodů Rada ve svém hodnocení žadatele COUNTRY RÁDIO s.r.o. příznivě 
zhodnotila významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b), e) a g), méně příznivě 
však hodnotila významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c). Zákonná (Radou 
hodnocená) kritéria pro udělení licence tak nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě 
úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

B. 

Rada se také zabývala žádostí společnosti E S A - rádio, s r.o. (nástupnickou společností je MEDIA 
BOHEMIA a.s.), která předložila projekt hudební stanice se zaměřením na region a současnou 
hudební produkci Fajn rádio. Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence 
odůvodňuje Rada následně: 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem 
rozhlasového vysílání programu Fajn rádio na kmitočtech 106,6 MHz v Kutné Hoře, 97,2 MHz 
v Praze, 94,1 MHz v Praze - Michli, 99,7 MHz v Havlíčkově Brodě, 99,0 MHz V Jihlavě - Hosov, 101,9 
MHz v Českých Budějovicích, 97, 1 MHz v Plzni a 91,8 MHz v Rakovníku. Finanční prostředky jsou 
založeny na příjmech z rozhlasového vysílání, které pro provozovatele zajišťuje na základě 
dlouhodobé smlouvy mediální zastoupení MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Běžné příjmy 
provozovatele budou přímým zdrojem financování dodatečných nákladů, které vzniknou v případě 
získání nového kmitočtu. Pokud jde o organizační připravenost, vysílání bude i nadále zajišťováno 
stávajícím týmem Fajn radia. Stávající tým bude v programovém úseku doplněn o externího 
regionálního zpravodaje. Rada tedy shledala připravenost žadatele z hlediska tohoto kritéria jako 
zcela dostačující. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., vlastníkem společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost 
MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED 
Nicosia, Esperidon Street 12,4th floor, PSČ 1087 
Kyperská republika. Vlastnické vztahy lze označit jako transparentní. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje rozhlasové vysílání, 
které přebírá programový formát rozhlasové stanice Fajn rádio s regionálním odpojováním. Program 
Fajn radia se zaměřuje na mladé lidi v rozmezí 1 2 - 3 5 let, hudební formát se nespecializuje na určité 
přesně vyhraněné hudební styly a pohybuje se v rozmezí soft rocku přes pop až po současné módní 
trendy. Rada ocenila komunikaci žadatele s posluchači nejen skrze vysílání, ale také např. 
prostřednictvím intenetu. Rada však zhodnotila při pohledu na zastoupení hudebních stylů 
v programu, že obdobný formát se zaměřením na stejnou cílovou skupinu přinášejí také další 
rozhlasové programy již v regionu zastoupené (zejména Rádio EVROPA 2 - Západ, Kiss Proton, 
obdobné zaměření (pop a lehčí rock) také Hitrádio Dragon a Hitrádio FM Plus s cílovou skupinou 20-
35 let, a také v Plzni zachytitelné vysílání programu žadatele - Fajn rádio). Z tohoto důvodu Rada 
hodnotila splnění tohoto kritéria méně kladně než je tomu u vítězného projektu Rádio Samson spol. s 
r.o., který přináší do dané oblasti zcela nové programové prvky. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada ocenila přípravu autorských rubrik a pořadů žadatelem, které se 
dotýkají přímo života posluchačů, jako například kontaktní ranní show, a podporu kulturních akcí. 
Rada však hodnotila naplnění tohoto kritéria méně příznivě než u projektu vítězného žadatele, 
zejména z důvodu podpory méně známých skupin a interpretů daného žánru namísto prověřených 
hitů. 

Rada pozitivně hodnotila projekt také z hlediska přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice 
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ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada shledala, že žadatel své posluchače 
zve na akce, kterým poskytuje mediální partnerství a které se zaměřují právě na společenské minority, 
aktivně působí i v charitativních činnostech, které jsou v mnoha případech propojeny s činností 
organizací menšin. 

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

C. 

Rada se dále zabývala žádostí společnosti Pražské inforádio s.r.o. s.r.o., která předložila projekt 
hudební stanice, která bude přenášet v rozšířené míře zpravodajství s oblasti sportu, Rádio Hey 
Západní Čechy. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Hey Praha. Disponuje částí finančních 
prostředků pro realizaci projektu a další finanční prostředky získá od společnosti GES MEDIA ASSET, 
a.s. Organizační a personální připravenost žadatele je dobrá, v lokalitě Plzeň a Karlovy Vary budou 
vytvořena čtyři pracovní místa pro mediální konzultanty a dvě pro regionální reportéry. Rada vnímá 
také technickou připravenost žadatele jako vyhovující a zaručující předpoklady pro zahájení vysílání 
ve stanoveném termínu. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má dva vlastníky, společnost 
RÁDIO ASSET, a.s. a GES MEDIA ASSET, a.s.. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje převzatý program 
Radia Hey Praha, s formátem skrz žánry nejen pro aktivní dospělé. V intencích převzatého programu 
bude docházet k regionálnímu odpojování zpravodajství. Žadatel se hodlá v rámci nových 
programových prvků, mimo klasické zpravodajství, věnovat v nadstandardní míře informacím ze 
sportu. Rada ocenila toto zaměření, i s ohledem na skutečnost, že žadatel má dohodnutou spolupráci 
s některými sportovními kluby. Pokud jde o hudební formát (tedy napříč žánry se softrockovým 
soundem), který je v projektu vymezen poněkud široce, Rada jej ve svém hodnocení shledala 
v podstatné míře méně přínosným, než u vítězné žádosti. Přínos takto vymezeného formátu 
k rozmanitosti programové nabídky je diskutabilní a v dané oblasti ve vysílání zachytitelných stanic 
zastoupený (zejména Hitrádio Dragon, Hitrádio FM Plus, softrock a pop od 90. na stanici Kiss Proton, 
současné hity středního proudu Rádio EVROPA 2 - Západ, a v Plzeňském kraji zachytitelný 
softrockový program Fajn Rádio). Z uvedených důvodů je přínos projektu žadatele z hlediska tohoto 
dílčího kritéria nižší než v případě vítězné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel realizuje vlastní pořady za pomoci redaktorů i externích 
spolupracovníků v regionu a spolupracuje s kulturními a společenskými subjekty v regionu. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu 
§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel v projektu neuvádí konkrétní podporu ve svém 
vysílání, pouze předpokládá, že informace, které vychází ze spolupráce se sportovními kluby na 
nižších úrovních, budou zajímavé nejen pro majoritu, ale i pro minoritní skupiny. V porovnání 
s projektem vítězného žadatele hodnotila Rada naplnění tohoto kritéria méně příznivě. 

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

D. 

Rada se dále vypořádala s žádostí účastníka řízení PRORADIO s.r.o, který požádal o udělení licence 
k provozování hudebního vysílání se zpravodajstvím a servisem posíleným o regionální složku. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel není provozovatelem 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů. Ekonomickou i organizační připravenost shledala 
Rada jako zcela dostačující. Žadatel pokryje veškeré plánované provozní náklady z prodeje 
reklamního času prostřednictvím MEDIA MARKETING SERVICES a.s. a pokud jde o organizační 
připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit vysílání v zákonem 
stanovené lhůtě, jeho personální vybavení je dostatečné a Rada konstatovala, že skýtá předpoklad 
schopnosti a připravenosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu. Stejně tak technickou vybavenost 
žadatele Rada shledala zcela vyhovující. 
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka, 
kterým je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada shledala, že předložený projekt představuje rozhlasovou hudební 
stanici se zaměřením na region a regionální informace, s programovou skladbou pro dospělé 
posluchače ve věku 30 - 50 let a větším zacílením na ženy. Rada u projektu žadatele ocenila, stejně 
jako u projektu vítězného, zacílení na region skrze informace o společenském, kulturní a sportovním 
dění v regionu, i zaměření na rodiny s dětmi (např. v projektu uvedený dětský pořad a vysílání pro 
ženy v domácnosti). Pokud jde o hudební formát (hudební formát AC, jehož základem je pop a 
všechny jeho odnože s důrazem na klasické prověřené hity a největší současné hity), jenž je i dle 
obsahu projektu dominující tváří programu, Rada shledala, že je v daném regionu velmi silně ve 
vysílání zachytitelných rozhlasových stanic zastoupen (zejména Hitrádio FM Plus, Hitrádio Dragon, 
Evropa 2 - Západ, Radio Blaník Západní Čechy). Z tohoto důvodu považuje Rada, i s ohledem na 
skutečnost, že hudební formát je zde dominantním faktorem, který je určující pro charakter programu 
a jeho zacílení na posluchače, přínos tohoto projektu za podstatně nižší, než je tomu v případě 
vítězné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Pokud jde o naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 231/2001 Sb., Rada dle předloženého projektu shledala, že žadatel bude vytvářet pořady 
vlastní tvorby, autorské rubriky, servisní a jiné. Rada při svém hodnocení konstatovala, že žadatel toto 
kriterium částečně splňuje, ovšem v podstatně menší míře než projekt vítězného žadatele (mimo jiné 
vzhledem k podpoře začínajících a méně známých interpretů či podpoře regionálních festivalů). 

Ohledně přínosu k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., Rada u předloženého projektu 
shledala, že žadatel nečiní žádné národnostní, etnické či jiné menšinové výjimky a ve vysílání nebude 
žádné etnikum či národnostní menšina opomíjena. Hodlá také upozorňovat na akce, které tyto 
menšiny pořádají. Přesto Rada při svém rozhodování hodnotila naplnění tohoto kritéria žadatelem 
méně kladně, než v případě vítězného projektu žadatele Rádio Samson spol. s r.o., který mimo 
informační sdělení dává výše specifikovaným menšinám konkrétní prostor v rámci hudební části 
vysílání. 

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

Rada se dále vypořádala s žádostí společnosti RÁDIO BONTON a.s., která předložila projekt 
hudebně-zábavného HIT rádia (CHR) orientující se na hity posledních let se zaměřením na cílovou 
skupinu 1 8 - 3 0 let, doplněné informacemi ze showbussinesu 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem 
rozhlasového vysílání na kmitočtech 91,7 MHz v Benešově, 96,9 MHz v České Lípě, 94,8 MHz 
v Mladé Boleslavi a 99,7 MHz v Praze. Finanční prostředky potřebné k provozování rozhlasového 
vysílání má připraveny z vlastních zdrojů a příjmů. V současnosti již disponuje technickými prostředky, 
které jsou na realizaci vysílání připraveny. Vysílání bude připravované a odbavované ze studií 
společnosti v Praze a organizační zajištění provozu zcela spadá do struktury společnosti RÁDIO 
BONTON a.s. Rada tedy konstatovala bezproblémové splnění tohoto kritéria, žadatel je organizačně, 
finančně i technicky připraven zahájit vysílání v zákonem stanovené lhůtě. 

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

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje nezměněné vysílání 
programu RÁDIO BONTON s regionálním odpojováním. Jde o hudební HIT rádio (CHR) se 
současnými hity domácí i světové hudební scény v kombinaci s největšími hity daného žánru od 
poloviny 90. let do současnosti, žánr pop, rock a taneční hudba. Cílová skupina je ve věku 1 8 - 3 0 let. 
Součástí vysílání je i informační servis a informace ze světa showbussinesu. Rada u projektu ocenila, 
obdobně tak jako u vítězné žádosti, informační provázanost s internetem, včetně podpůrného vysílání 
prostřednictvím tohoto média. Hudební formát, který tvoří nejpodstatnější část programu (kromě 6,5 % 
mluveného slova) je v daném regionu ve vysílání zachytitelných stanic zastoupen (zejména programy 
Kiss Proton - pop 90. let a taneční hudba; Hitrádio Dragon - pop a lehčí rock; Rádio EVROPA 2 -
Západ - současné hity středního proudu; či na Plzeňsku zachytitelné Fajn Rádio - pop, softrock). Z 
tohoto důvodu hodnotila Rada splnění tohoto kritéria méně kladně než je tomu u vítězného projektu 
Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada při hodnocení projektu po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve 
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., shledala, že původní tvorba je tvořena vlastními 
pořady rádia. Žadatel bude usilovat o rozvíjení a podporu domácí hudební produkce. Rada hodnotila 
naplnění tohoto kritéria méně příznivě než u projektu vítězného žadatele, zejména z důvodu konkrétní 
podpory žánrové tvorby přímo v daném regionu. 

Rada méně kladně hodnotila kritérium přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu 
§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel nevyrábí žádné programové prvky tohoto typu, 
a tak nebyl hodnocen tak pozitivně jako projekt Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada je tedy s ohledem na výše uvedené skutečnosti přesvědčena, že žadatel RÁDIO BONTON a.s. 
méně uspěl v hodnocení významných skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) 
zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji jsou hodnoceny významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 
1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., avšak zákonná, (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence 
nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

F. 

Rada se vypořádala s žádostí účastníka řízení Routě Rádio s.r.o., který předložil projekt 
specializovaného dopravního rádia. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem 
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rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím vysílačů, a to na kmitočtu Jihlava -
Rudný 99,4 MHz. Připravenost k realizaci projektu je garantována vlastníkem společnosti Routě Radio 
s.r.o. S ohledem na bankovní reference Rada konstatovala, že žadatel má dostatek prostředků 
k zajištění technického řešení projektu, včetně potřebného zázemí a lidských zdrojů. Pokud jde o 
organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit vysílání v 
zákonem stanovené lhůtě, disponuje plně profesionálním týmem i vlastní vysílací technologií. Stejně 
tak technickou vybavenost žadatele Rada shledala víc než dostatečnou. 
Žadatel podle hodnocení Rady rovněž jasně naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve 
společnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Tuto společnost vlastní 
RNDr. Radim Parízek a právnická osoba Radio Čas s.r.o., jejímž jediným vlastníkem a jednatelem je 
také RNDr. Radim Parízek. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje specializovaný 
dopravní program Rádio Dálnice, se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím 
a stručným všeobecným zpravodajstvím, které je součástí projektu specializovaného dopravního 
rádia, provozovaného kolem českých dálnic a významných obchvatů a přivaděčů, s cílovou skupinou 
definovanou činností, kterou posluchač vykonává, tedy řidiče a jejich spolujezdce - věkové kategorie 
od 18 let. Hudební formát, jak je poměrně široce vymezen, tedy pozitivní muzika zaměřená na řidiče, 
konkrétně prověřené hity 70. - 90. let a výrazné současné novinky z oblasti popu, lehčího rocku a 
country, je dle názoru Rady v regionu hojně zastoupen (např. zejména FREKVENCE 1, RÁDIO 
IMPULS, Hitrádio Dragon, Rock Radio Šumava) a tak přínos projektu je z tohoto hlediska diskutabilní. 
Rada ocenila u tohoto projektu specializované zaměření, důraz na kvalitní a okamžité informace 
z dopravní oblasti a zaměření na prevenci, resp. sociální marketing v dopravní oblasti. Ovšem 
vzhledem k diskutabilnímu přínosu hudebního formátu, a také vzhledem ke skutečnosti, že záměr 
žadatele nepokrývá celou kmitočtovou síť (v případě úspěchu žadatel deklaroval záměr vrátit kmitočet 
Karlovy Vary 105,0) je jeho přínos z hlediska tohoto dílčího kritéria nižší než v případě vítězné žádosti 
Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel bude vytvářet vlastní původní pořady (min. 50%), zejména 
z oblasti preventivní osvěty, specializované pořady pro různé skupiny řidičů, přičemž předpokládá také 
aktivní podíl posluchačů při jejich vytváření. 

Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada ocenila 
skutečnost, že žadatel zamýšlí podporu menšin především skrze vícejazyčné mutace zpravodajství, 
které tak může být přínosná pro jazykové menšiny žijící v České republice, či přímo v regionu. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Routě Radio s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení významné 
skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), podstatně nižší přínos oproti vítězné žádosti 
shledala v případě kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivě 
jsou naopak hodnoceny významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
231/2001 Sb. Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence tak nebyla naplněna v takové 
míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

G. 

Rada se vypořádala s žádostí účastníka řízení Zbyňka Suchého, který požádal o udělení licence 
k provozování rozhlasové stanice Rádio Západ, s oldies formátem zaměřeným na hudbu 80. a 90. let 
s regionálními informacemi. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění 
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel není provozovatelem 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů. Ekonomická a organizační připravenost žadatele je 
dostačující. Žadatel bude celkové investice nutné k zahájení provozu hradit z vlastních zdrojů (v 
projektu doloženo potvrzením příslušné banky) a dále pak předpokládá plné financování z příjmu 
rozhlasové reklamy. Rada vnímá také technickou a personální připravenost žadatele jako vyhovující. 
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel je fyzickou osobou. 

Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje regionální hudební 
rozhlasovou stanici s důrazem na interaktivní komunikaci s posluchačem. Nejpodstatnější složku 
vysílání tvoří hudba (80%), dále mluvené slovo a reklamní relace. Hudební formát oldies se 
zaměřením na hudbu 80. a 90. let, zejména zařazování prověřených hitů. Rada vnímá u projektu 
pozitivně jeho regionální charakter a důraz na interaktivní komunikaci s posluchači. Naopak hudební 
formát, který je dominantní složkou programu, tedy formát oldies zaměřený na prověřené hity 80. a 
90. let, ve kterém bude převažovat popovy mainstream, je v daném regionu ve vysílání zachytitelných 
stanic zastoupen velmi výrazně (zejména ve vysílání rozhl. stanic Hitrádio Dragon, Rádio Evropa 2 -
Západ, Rock Rádio Šumava, i ve vysílání celoplošných stanic FREKVENCE 1 a RÁDIO IMPULS). 
Rada v tomto ohledu shledala, že projekt nepřináší významně nové programové prvky a ohledně 
přínosu k rozmanitosti stávající programové nabídky jej hodnotila výrazně méně příznivě, než projekt 
vítězného žadatele. 

Pokud jde o naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel uvádí, že bude vyrábět vlastní pořady na základě poptávky od 
posluchačů na témata, která budou aktuální. V porovnání s projektem vítězného žadatele hodnotila 
Rada naplnění tohoto kritéria podstatně méně příznivě. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu 
§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel v projektu toto kritérium nezohledňuje, při 
veřejném slyšení uvedl, že nepočítá se specifickými pořady pro menšiny, ale veškeré informace, které 
se týkají akcí takto zaměřených, hodlá zveřejňovat. I v tomto ohledu vnímá Rada přínos projektu 
žadatele jako diskutabilní a nižší než je tomu v případě úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Zbyněk Suchý neuspěl zejména v hodnocení významných 
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada konstatovala 
naplnění kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., avšak zákonná 
(Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě 
úspěšné žádosti Rádio Samson spol. s r.o. 

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

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném 
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných 
skutečností významných pro rozhodnutí Rady u jednotlivých účastníků, dále i stanovených kritérií, a 
porovnat mezi sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a 
výběru nejlepšího. 

Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to 
jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo kradnému zafixování skutkového stavu 
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem 
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy. 
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Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se 
v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o 
přezkumném řízení a o obnově řízení a novém rozhodnutí. 

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

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

P o u č e n í : 

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

V Praze dne: 21.9.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 20.10.2010, mapy) , Dokument (ostatní, 19.10.2010, přehled 
rozhlasových prgramů), Dokument (ostatní, 19.10.2010, základní programová speci f ikace) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.10.29 11:22:01 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 1 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: Rádio Samson spol. s r.o. 
Označení (název) programu: Rádio SAMSON 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Obsah: 

I. Základní programová specifikace 

II. Další programové podmínky 
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 21 

odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.) 
2) Jednotlivé programové podmínky 

I. Základní programová specifikace 

Žánrová rozhlasová stanice pro country, folk a trampskou hudbu 

II. Další programové podmínky 

1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 21 
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.) 

- Aktuální informační rubriky, zprávy a kulturní servis týkající se především kultury regionu+ informace z hudebního 
dění 

- Specializované žánrové hudební pořady 
- Hudební formát: folk, country, trampská muzika, blues a příbuzné žánry 

2) Jednotlivé programové podmínky 

- Cílová skupina 20 - 60 let s přesahem 
- Základní rotace playlistu 3 500 až 4000 skladeb, včetně skladeb národnostních, etnických a jiných menšin 

(např. židovské, romské) 
- Ve všední dny všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin, v čase od 6 do 9 v půl 

informační rubrika; o víkendu souhrn všeho, co se událo v aktuálním týdnu ve spojení s informacemi 
v informačních blocích 

- Ve večerním a nočním vysílacím čase české písničky bez moderování 
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Příloha č. 2 
Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém vysílači Plzeň, Karlovy Vary, Tachov a Železná Ruda 

Programy zachytitelné na více než 75 % území  

Rádio Programová 
skladba 
vysílání 

Cílová skupina Hudební 
formát 

Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 

ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující seriózní 
informace 

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky 

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

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas/ 

ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech 
druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

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

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

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

Český rozhlas/ 

ČRo 6 

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

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

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 
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Český rozhlas / ČRo Plzeň regionální stanice 
pro západní Čechy-
Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

nejrůznější věkové 
skupiny 

tradiční (lidová, 
folklorní a 
klasická hudba) i 
moderní trendy 
(rock, country, 
folk, klubová 
scéna) 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
publicistika, zábavné pořady 

Zaměření na 
informace z 
regionu, 
odpojování podle 
krajů 

víkendové a sváteční 
křesťanské pořady 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 
- 4 9 let 

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

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

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci 
celoplošného 
vysílání 

LONDA, s.r.o. / 

RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let 

s. 25-50 let 

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

Podíl mluveného slova - 32%, z toho 
22% zpráv a informací. Zpravodajství 
06:00 -20:00 - 2x v hodině + servisní 
informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, 
publicistika, reportáže o aktuálních 
jevech ve společnosti 

Informace 
z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, 
spolupráce 
s radnicemi 
velkých měst 

RÁDIO FM Plus Plzeň s.r.o. 
/ Hitrádio FM Plus 

Hudebně 
informační rádio 

p. 20-35 let s 
přirozeným 
přesahem 

Podíl hudby 
80%, hudební 
AC formát 

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku, 
kalendárium, burza pracovních míst, 
soutěže, informace od Policie, 
hitparáda, písničky na přání 

Informace 
regionálního 
významu, 
kulturní servis z 
regionu 
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Programy zachytitelné na 50 až 75 % území: 

Rádio Programová 

skladba 

vysílání 

Cílová skupina Hudební 

formát 

Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 

ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších koutů 
země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 
50:50 

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

Přebírá pořady 
regionálních 
studií 

Rádio Dragon s.r.o. 
Hitrádio Dragon 

Hudební a zábavná 
stanice pro střední 
generaci 

20-35 let s mírným 
přesahem na obě 
strany 

pop a lehčí rock 
80.-90. let 

programové bloky během dne, důraz 
na seriozní informace, muzika, 
informace, soutěže, tipy, film, hudební 
novinky, hitparáda 

aktuální 
informace z 
oblasti pokrytí 

RTV Cheb, k.s. / RADIO 
EGRENSIS 

hudební rádio 
regionálním 
zpravodajstvím 

propagace 
regionální a 
vůbec české 
tvorby, podíl 
české hudby 
30% 

Zpravodajství, počasí, sport, 
podnikatelská inzerce, kultura v 
regionu, kvizy, písničky na přání, 
filmové minuty 

kultura v regionu 

Proargmy zgchvtitelné ng 25 až 50 % území: 

Rádio Programová 

skladba 

vysílání 

Cílová skupina Hudební 

formát 

Programové prvky Místní info Menšiny 

BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o./ BBC World Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 
(Zpravodajství, 
publicistika, 
vzdělávání, sport, 
zábava) 

Posluchači vyžadující 
přesné informace a 
analýzy, obecně 15+ 

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, 
sport, zábava, bloky v českém (08:00-
11:00 a 13:00-16:00) a anglickém 
(00:00-08:00, 11:00-13:00 a 16:00-
24:00) jazyce, jazykové kurzy 
angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 
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Rádio West Plzeň, s.r.o. / 
Rádio EVROPA 2 - Západ 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

12-30 let jako Evropa 2 -
HOT AC 
současné hity 
středního 
proudu s 
největšími hity 
80. a 90. let, 
domácí tvorba 
10% 

pravidelné zpravodajské vstupy, 
informační rubriky, sportovní servis, 
filmové novinky, počasí 

Rádio ProTon s.r.o. / Kiss 
Proton 

Rodinná hudební 
rozhlasová stanice s 
kontaktními prvky 

p. 18-39 let Pop 90. let, 
taneční hudba, 
aktuální novinky 

Zpravodajství, informační speciál, 
počasí, přehled tisku, sport, dopravní 
informace, písničky na přání, zábava a 
soutěže, 

informace z 
plzeňského 
magistrátu a 
místních úřadů, 
sportovní, 
kulturní a 
dopravní servis z 
regionu 

BROADCAST MEDIA s.r.o. 
/ Rádio Beat a Rádio BEAT 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

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

Rádio Venkow, spol. s r.o. 
/ Rádio Blaník Západní 
Čechy 

Hudebně 
informační program 

AC formát, 50-
70% country a 
folk 

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní 
program, vlastní pořady 

Informace 
regionálního 
významu, 
kulturní servis z 
regionu 

Rádio Šumava, s.r.o. / 
Rock Rádio Šumava 

Hudebně 
informační 
rozhlasová stanice 

Zlaté hity 60.-80. 
let, anglo
americká i česká 
produkce (ta 
tvoří téměř 
polovinu 
celkového 
objemu 
skladeb) 

Zpravodajství, servisní informace 
(počasí, doprava), hitparáda vlastní 
produkce, písničky na přání l x denně 
večer v uceleném bloku, tematické 
hudební pořady; lokální vysílání na 
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

Informace 
z regionu, 
aktuální dění 
v regionu -
kulturní a 
sportovní akce z 
regionu 
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Programy zachytitelné na méně než 25 % území: 

Rádio Programová 
skladba 
vysílání 

Cílová skupina Hudební 
formát 

Programové prvky Místní info Menšiny 

EVROPA 2, spol. s r.o. / 

EVROPA 2 

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

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

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

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

ESA - rádio s.r.o. / Fajn 
Radio 

Hudební rádio 
zaměřením 

p. 12-35 let 

region a současnou 
hudbu 

Soft rock, pop, 
módní trendy, 
mluvené slovo 
cca 15% 

Česká a zahraniční produkce (10:90), 
zpravodajství, informace a servis 
(Burza práce, spotřebitelská aktualita), 
zábava, malá publicistika (soutěže, 
hitparáda, besedy), dopravní vysílání 

Informace o 
politickém, 
kulturním, 
sportovním a 
společenském 
dění v regionu 
(cca 40% 
zpravodajství) 

„Rádio Děčín" s.r.o. / 
RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ 
ČECHY 

Hudební stanice se 
zpravodajskými 
relacemi 

25-45 let s přesahy Hudba středního 
proudu od 50. 
let do druhé 
poloviny 90. let 
(pop, rock 
country a folk, 
muzikálové a 
filmové písně), 
podíl domácí 
hudby cca 30% 

Mluvený projev tvoří v denním 
průměru cca 11-13% oproti 
hudebnímu programu; zpravodajství, 
počasí, informace a servis, malá 
publicistika, zábava, aktuality ze 
společenského dění 

Aktuální 
informace 
regionu 
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Měřítko: 10 km 



Měřítko: 10 km 



Předpokládaná územní oblast (fialová barva), ve které je zaručena hraníce minimální úrovně 
chráněné intenzity elektromagnetického pole (výpočetní metoda ITU 370, hraniční křivky 
s rušením) pro vysílač TACHOV 3 105,60 MHz. 
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Předpokládaná územní oblast (fialová barva), ve Které je zaručena hranice minimální úrovně 
chráněné intenzity elektromagnetického pole (výpočetní metoda ITU 370, hraniční křivky 
s rušením) pro vysílač ŽELEZNÁ RUDA MtSTQ 105,60 MHz. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

Rádio Samson spol. s r.o. 
Lochotínská 242/5 
30100 Plzeň 1 
Česká republika 

Sp . zn . / lden t . : 2013/235/zab/Rád 
Č. j . : zab/2232/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 9 - 2013 / poř .č . : 7 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio 
Samson spol. s r.o. IČ: 28010957, se sídlem Plzeň, Lochotínská 5242/5, PSČ 301 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio SAMSON (licence Sp.zn.: 2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010), spočívající ve změně 
souřadnic stanoviště kmitočtu Karlovy Vary Sedlec 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 
12E5149 / 50N1450 na stanoviště kmitočtu Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84 
(LON, LAT) 12E5212/50N1418, toto: 

Rada uděluje provozovateli Rádio Samson spol. s r.o. IČ: 28010957, se sídlem Plzeň, Lochotínská 
5242/5, PSČ 301 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio SAMSON (licence 
Sp.zn.: 2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010), spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Karlovy 
Vary Sedlec 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5149 / 50N1450 na stanoviště 
kmitočtu Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5212 / 50N1418. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Karlovy Vary Sedlec 105,0 
M H z / 2 0 0 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, Rádio Samson spol. s r.o. IČ: 28010957 je provozovatelem rozhlasového vysílání 
programu Rádio SAMSON (licence Sp.zn.: 2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010) se souborem 
technických parametrů: 

Domažlice 103,0 MHz / 0,1 kW; Karlovy Vary 105,0 MHz / 0,2 kW; Plzeň 103,0 MHz / 0,2 kW; Tachov 
105,6 MHz / 0,2 kW; Železná Ruda 105,6 MHz / 0,025 kW. 

Účastník řízení, Rádio Samson spol. s r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 7. března 2013 č.j. 2591 o 
změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně souřadnic 
kmitočtu Karlovy Vary Sedlec 105,0 MHz / 200 W pro program Rádio SAMSON (licence Sp.zn.: 
2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010). 

rozhodnutí 
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Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/1271/2013) a souhlasila 
s odesláním výše uvedené změny souřadnic stanoviště kmitočtu Karlovy Vary Sedlec 105,0 MHz / 200 W 
ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ). 

Dne 16. dubna 2013 č.j. 3963 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

Karlovy Vary sídl iště 105,0 MHz 
souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18 
ERPmax 0,2 kW 
Přesun ze stanoviště Karlovy Vary Sedlec. 

Zároveň ČTÚ stanovil 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 (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 12. 4. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz byl stanoven počet obyvatel na 57 720. 

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

Technické oddělení Úřadu Rady vypracovalo srovnávací mapy území pokrytého signálem z vysílače 
Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz provozovatele Rádio Samson spol. s r.o. (původní souřadnice kmitočtu) 
+ mapu s novými souřadnicemi kmitočtu. 

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

V předmětné žádosti o změně souřadnic kmitočtu Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz se nejedná o přidělení 
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 
spočívající ve změně souřadnic ze stanoviště kmitočtu Karlovy Vary Sedlec 105,0 MHz / 200 W, 
souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5149 / 50N1450 na stanoviště kmitočtu Karlovy Vary sídliště 105,0 
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5212 / 50N1418, výška středu antény nad zemí 20m 
pro program Rádio SAMSON. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který 
provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a vdaném případě se tak nemůže 
jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází 
tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 

Rada tudíž nebude přistupovat k vyhodnocení bonity předmětného souboru technických parametrů, 
neboť i v případě závěru o dostatečné bonitě nově zkoordinovaného kmitočtu by licenční řízení z výše 
popsaných důvodů vyhlášeno být nemohlo. Rada vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2006, č.j. 8 As 61/2005-91), která vyžaduje posuzování bonity 
kmitočtu vždy v případě existence „neobsazeného" kmitočtu. O takovou situaci však v tomto řízení nejde, 
neboť předmětem tohoto řízení žádný „neobsazený" kmitočet není. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 57 720 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku přesunu stanoviště o snížení počtu obyvatel ČR pokrytých 
signálem rozhlasového vysílání o cca 1 000 obyvatel. Též se tím nepatrně zmenší území pokryté 
signálem. 

Ohledně nepatrného zmenšení územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 
2 1 , 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. 
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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 (málo významné 
zmenšení) 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. 

V Praze dne: 14.5.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 20.5.2013, mapa Karlovy Vary 105,0 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.05.24 16:17:10 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2232_3 Location: Praha 



Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-39 347/2013-613 ze dne 15. 4. 2013. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače KARLOVY V A R Y SÍDLIŠTĚ 105,0 MHz 
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (57 720 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
l 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

Rádio Samson spol. s r.o. 
Lochotínská 242/5 
30100 Plzeň 1 
Česká republika 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 

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

Star Promotion, s.r.o. 
Na žertvách 132/24 
18000 Praha 

PRORADIO s.r.o. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 

RADIO BONTON a.s. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 

Routě Rádio s.r.o. 
Stavební 992/1 
70800 Ostrava 

SUCHÝ Zbyněk 
Mánesova 1630/56 
32016 Plzeň 
Česká republika 

Sp . zn . / lden t . : 2013/448/zab/Rád 
Č. j . : zab/3105/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 13 - 2013 / poř .č . : 24 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio 
Samson spol. s r.o., IČ: 280 10 957, se sídlem Lochotínská 242/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio SAMSON (licence sp. zn.: Sp. zn: 2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010), 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 
/ 49N4445, toto: 

RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

rozhodnutí 
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Rada uděluje provozovateli Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 280 10 957, se sídlem Lochotínská 242/5, 
Severní Předměstí, 301 00 Plzeň souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio SAMSON (licence sp. zn.: 
Sp. zn: 2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň Stadion 
103,0 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Plzeň Stadion 103,0 MHz / 
200 W. 

Odůvodnění: 

Účastníku řízení Rádio Samson spol. s r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím souboru technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz / 0,2 kW, Plzeň 103,0 MHz / 0,2 kW, 
Tachov 105,6 MHz / 0,2 kW, Železná Ruda 105,6 MHz / 0,025 kW. Do licenčního řízení se přihlásili níže 
uvedení žadatelé, a to: 
Účastník tohoto řízení Rádio Samson spol. s r.o.; 
COUNTRY RÁDIO, Říčanská 3, č.p. 2399, 101 00 Praha 10; 
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2; 
Pražské inforádio, s.r.o., Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8; 
PRORADIO s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2, Vinohrady; 
RÁDIO BONTON a.s., Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2; 
Routě Rádio s.r.o., Stavební 992, 70800 Ostrava - Porubá; 
Suchý Zbyněk, Mánesova 1630/56, 32016 Plzeň 

Z toho důvodu Rada zaslala stanovisko ČTÚ účastníkům řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz / 
0,2 kW, Plzeň 103,0 MHz / 0,2 kW, Tachov 105,6 MHz / 0,2 kW, Železná Ruda 105,6 MHz / 0,025 kW 
byly zamítnuty), kteří mohli vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace 
změny stanoviště kmitočtu Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, 
tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení. 

K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. 

Žádný z oslovených účastníků řízení o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Karlovy 
Vary 105,0 MHz / 0,2 kW, Plzeň 103,0 MHz / 0,2 kW, Tachov 105,6 MHz / 0,2 kW, Železná Ruda 105,6 
MHz / 0,025 kWse ke koordinaci změny stanoviště kmitočtu Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W nevyjádřil. 

Dalším souborem technických parametrů, na kterém účastník řízení Rádio Samson spol. s r.o. provozuje 
rozhlasové vysílání, je kmitočet Domažlice 103,0 MHz / 0,1 kW. 

Účastník řízení, Rádio Samson spol. s r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 23. května 2013 č.j. 
5289/13 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Plzeň 103,0 MHz / 200 W, na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, výška 300m/65m 
pro program Rádio SAMSON (licence sp. zn.: Sp. zn: 2008/1061/zab, č.j.: FOL/3458/2010). 

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. 
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Dne 3. června 2013 č.j. 5644 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný 
kmitočet: 

Plzeň stadion 103,0 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45 
ERPmax 0,2 kW 
Změna stanoviště. 

ČTÚ stanovil 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 (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden dne 
17.5. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W byl z nového stanoviště stanoven počet obyvatel 165 443, 
což je o cca 1 557 obyvatel méně, než z původního stanoviště. 

Původní výpočet byl zpracován dle výpočetního systému RadioLab a bylo (dle teoretických výpočtů) 
z vysílače Plzeň 103,0 MHz (původní stanoviště) zásobeno cca 167 tisíc obyvatel. Uvedený počet 
obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou 
chybou. 

Dále v souladu s § 112 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. stanovil ČTÚ diagram využití rádiového kmitočtu 
pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 

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

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

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysí láním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přiděli t takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

V předmětné žádosti o změně souřadnic kmitočtu Plzeň Stadion 103,0 MHz se nejedná o přidělení 
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 
/ 49N4445 pro program Rádio SAMSON. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který 
provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a vdaném případě se tak nemůže 
jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází 
tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 

Dále Rada vychází 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. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 165 443, což je o cca 1 
557 obyvatel méně než z původního stanoviště, dojde v důsledku přesunu stanoviště o nepatrné 
zmenšení území pokryté signálem. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W 
zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z vysílače Plzeň 
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Stadion 103,0 MHz / 200 W na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují 
území ve stejném měřítku z původního stanoviště kmitočtu Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W a ze 
stanoviště dle nové koordinace kmitočtu. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zmenšení 
území pokryté signálem z nového stanoviště kmitočtu Plzeň Stadion 103,0 MHz / 200 W. 

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. 

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

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 (málo významné zmenšení) 
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. 

V Praze dne: 9.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 6.6.2013, mapa - Plzeň 103,0 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.22 15:34:39 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č.4 k dopisu čj.: ČTÚ-54 383/2013-613 ze dne 3 1 . 5. 2013. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače PLZEŇ STADION 103,0 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,6 % (165 443 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
I I 
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