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Účastníci řízení, o jejíchž žádostech Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
hlasovala: 

KALENDÁŘ L I B E R E C K A spol. s r.o. 
IČ: 60279001 
Papírová 537 
460 01 Liberec 2 

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

Radio Ještěd s.r.o. 
IČ: 27167470 
Koperníkova 794/6 
120 00 Praha 2 

4. 
RÁDIO C R Y S T A L s.r.o. 
IČ: 62240030 
Stroupežnického 1422/2 
400 01 Ústí nad Labem 

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 

Sp.zn.: 2006/1019/zab/KAL 
Č j . : m a l / M?f/Ff 
Zasedání Rady 6 / bod 2 
Vypracoval: Mgr. Zdeněk Malach 

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

r o z h o d n u t í 

i. 
Rada u d ě l u j e společnosti KALENDÁŘ L I B E R E C K A spol. s r.o., IČ: 60279001, se sídlem Papírová 
537, 460 01 Liberec 2, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio "dobrý den", 
s využitím souboru technických parametrů Liberec - ZOO 93,3 MHz / 0,2 kW, na dobu 8 let od právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 



Územní rozsah vysílání: 
V souladu s údaji listu technických parametrů obsaženými v textu přílohy č. 1 o dvou listech, která 
představuje soubor technických parametrů. 

Základní programová specifikace: 

Přátelské rádio pro nejširší spektrum posluchačů s velkým důrazem na místní (regionální) informace. 

Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 2 o 
jednom listu. 

Příloha č. 1 o dvou listech, příloha č. 2, o jednom listu a příloha č. 3 (Přehled rozhlasových stanic - lokalita 
Liberec) o jednom listu, tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

II. 
Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Liberec - ZOO 93,3 
MHz / 0,2 kW společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682 se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 
2. 

III. 
Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Liberec - ZOO 93,3 
MHz / 0,2 kW společnosti Rádio Ještěd s.r.o., IČ: 27167470 se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2. 

IV. 
Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Liberec - ZOO 93,3 
MHz / 0,2 kW společnosti RÁDIO C R Y S T A L s.r.o., IČ: 62240030 se sídlem Stroupežntckého 1422/2, 400 
01 Ústí nad Labem. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 5. prosince 2006 byl Radě doručen podnět společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. k zahájení 
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, se 
souborem technických parametrů Liberec - ZOO 93,3 MHz / 0,2 kW a Liberec - Lanovka 103,4 MHz / 0,2 
kW, ze dne 4. prosince 2006. Rada dne 22. prosince 2006 požádala Český telekomunikační úřad o 
stanovisko vymezující územní rozsah vysílání v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
Dne 15. listopadu 2007 bylo Radě doručeno stanovisko Českého telekomunikačního úřadu ze dne 13. 
listopadu 2007, podle nějž VKV kmitočet Liberec - ZOO 93,3 MHz lze využít, zatímco kmitočet Liberec -
Lanovka 103,4 MHz v současné době využít nelze, a to z důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV 
vysílačů. 

Rada dne 4. prosince 2007 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, 
se souborem technických parametrů Liberec - ZOO 93,3 MHz / 0,2 kW. Lhůta pro podání žádostí o udělení 
licence byla stanovena do 28. prosince 2007, do 19:00 hod. 

O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu tito účastníci řízení: KALENDÁŘ 
LIBERECKA spol. s r.o., RÁDIO BONTON a.s., Rádio Ještěd s.r.o. a RÁDIO CRYSTAL s.r.o. (účastníci 
řízení jsou uvedeni ve shodném pořadí, ve kterém byli vylosováni pro účast ve veřejném slyšení.) Všichni 
účastníci řízeni zaplatili správní poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. 

Rada dne 18. ledna 2007, podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., vyzvala žadatele 
KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., Rádio Ještěd s.r.o. a RÁDIO CRYSTAL s.r.o. k odstranění nedostatků 
žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnů od doručení výzvy. Žadatelé žádost ve lhůtě doplnili. 

Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo 
dne 26. března 2008. 



Na základě podaných žádostí, včetně jejich doplnění k výše uvedené výzvě, a na základě 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 odst. 1 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, zákon tedy 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-lt 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 si 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 vysílaní, 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 § 1 7 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 vysílání 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 odst. 1 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 "dobrý den" s využitím souboru technických parametrů Liberec - ZOO 93,3 MHz / 0,2 kW 
na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí účastníku řízení uvedenému ve výroku í. tohoto rozhodnutí -
KALENDÁŘ L I B E R E C K A spol. s r.o. 

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. 

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 KALENDÁŘ L I B E R E C K A spol. s r.o. požádal o udělení licence k provozování přátelského 
rádia pro nejširší spektrum posluchačů, s důrazem na místní (regionální) informace; se 70% podílem 
hudebního vysílání, 10% podílem mluveného slova a s 20% podílem reklamního Času. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Společnost žadatele na českém trhu působí 
od roku 1994 a zabývá se mj. vydáváním měsíčníku pro kulturu, sport a společenský život s názvem 
Kalendář Liberecka a čtvrtletníku „V" pro obyvatele a návštěvníky Libereckého kraje, dále vydáváním knih a 
publikací s regionální tématikou a hudebních nosičů libereckých zpěváků a kapel. KALENDÁŘ LIBERECKA 



spol. s r.o. plánuje realizovat svoji činnost ve vlastních prostorách (v objektu umístěném v centru města 
Liberce) a prostřednictvím vlastních výrobních prostředků, s t ím, že bude zaměstnávat své kmenové 
zaměstnance (8 zaměstnanců programového oddělení, dva zaměstnanci úseku reklamy, jeden 
zaměstnanec ekonomického úseku) a externisty. Žadatel plánuje umístit vysílač na pronajatém nebo 
vlastním pozemku či budově. V budoucnosti předpokládá zřízení kontaktního studia s výlohou pro realizaci 
živých vstupů a, jak uvádí, „neobvyklý, leč vhodný kontakt s posluchači". KALENDÁŘ LIBERECKA spol. 
s r.o. doložil, že je připraven financovat nezbytné investice a provoz rozhlasové stanice buď z vlastních 
zdrojů, nebo z úvěrových zdrojů poskytnutých Komerční bankou, pobočka Turnov, se kterou žadatel 
dlouhodobě spolupracuje. Ekonomickou, organizační a technickou připravenost tedy Rada shledala jako 
dobrou a kritérium splňující. 

Žadatel KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. podle hodnocení Rady rovněž jasně naplňuje kritéria 
transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb.; společnost žadatele má formu společnosti s ručením omezeným, jejímiž vlastníky jsou dvě 
domácí fyzické osoby. 

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., žadatel KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. svůj koncept (resp. pojem) „přátelského rádia" vyložil tak, 
že program bude otevřen posluchačům všech věkových, profesních i etnických skupin a chce přinášet svým 
posluchačům pohodu v podobě pozitivních zpráv, místních (regionálních) informací a dobré hudby všech 
žánrových kategorií, s prostorem pro regionální hudební tvorbu. Odstoupení od přesného zacílení vysílání 
do vyhrazené skupiny je založeno na zkušenosti žadatele s vydavatelskou činností věnovanou místní 
problematice v kultuře, sportu a společenském dění, dále na vlastních průzkumech trhu, z nichž žadateli 
vyplynulo, že lidé, kteří přijímají mfstní informace, netvoří dominantní vyspecifikovanou skupinu ani ve 
věkových, ani ve vzdělanostních kategoriích, nerozhoduje zařazení podle příjmů, profese ani pohlaví. Poměr 
hudby a mluveného slova tento žadatel navrhl v poměru 70 % hudby - 10 % mluveného slova - 20 % 
reklamního vysílání, což by mělo odpovídat jeho ekonomickým možnostem a programovým záměrům. 
Žadatel KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. se chce od současných rozhlasových stanic v regionech odlišit 
plným zapojením do dění v Liberci a severních Čechách, s využitím dlouholeté praxe žadatele na poli 
vyhledávání a předávání informací z kulturního, sportovního, společenského a praktického života. Rada 
ocenila zejména tento posledně uvedený akcent na vztah navrženého programu k regionu Liberecka 
(„Liberecké rádio v Liberci o Liberci"), jeho obyvatelům a návštěvníkům, a považuje projekt žadatele (nejen 
v tomto směru) za věrohodný, i s přihlédnutím kjeho dosavadním zkušenostem s vydáváním regionálních 
tiskovin [srov. výše uvedené hodnocení naplnění kritéria podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb.]. Rada dále považuje samotný program Rádio "dobrý den" navržený žadatelem KALENDÁŘ 
LIBERECKA spol. s r.o. za jedinečný, a to jak při porovnání jednotlivých projektů v rámci daného licenčního 
řízení, tak ve vztahu k regionu Liberecka a zde přítomným stávajícím programům (srov. tabulku 
poslechovosti, která je přílohou tohoto rozhodnutí). Formát programu žadatele podle názoru Rady přináší do 
regionu nové programové prvky, které zde schází, a které spočívají v kombinaci širokého záběru 
posluchačů na jedné straně a v úzké vazbě společnosti žadatele na region Liberecka na straně druhé. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., považuje jej Rada za nesporný, s odkazem na podporu regionální hudební tvorby [srov. též 
výše uvedené hodnocení naplnění kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 231/2001 
Sb.] a s odkazem návrh programové skladby (reportáže a dokumentaristika, studentské vysílání realizované 
ve spolupráci se studenty středních Škol a Technické univerzity Liberec a další). Záměrem žadatele 
KALENDÁŘ LIBERECKA spol, s r.o. je rovněž zařazovat do vysílání místní kulturu a to z velké Části 
neprofesionálnf. 

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 především 
vysílací blok zaměřený na diskusní pořady, reportáže a dokumentaristiku, v jehož rámci se předpokládá 
umísťování takto zaměřených pořadů, determinovaných zejména geografickou blízkostí tzv. Trojzemí 
(společného česko - polsko - německého) bodu a existencí lužícko - srbské komunity. KALENDÁŘ 
LIBERECKA spol. s r.o. mj. pro tento účel uzavřel dohodu s komunitním střediskem Kontakt Liberec 
(prezentace romských aj. hudebních skupin), příspěvkovou organizací města Liberec. Tento žadatel rovněž 
plánuje aktivně pracovat s neziskovými organizacemi působícími na poli práce se skupinami obyvatel, které 
jsou ohroženy sociálním vyloučením i organizacemi pečujícími o národnostní menšiny a cizince. 



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 KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Při 
porovnání 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 ustanoveni § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., v hodnocení přínosu 
uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb,, a 
v hodnocení 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.; pozitivně jsou hodnoceny 
také významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. Žádost 
společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. je komplexní a vyvážená, ve většině dílčích kritériích 
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 RÁDIO BONTON a.s., který požádal o udělení licence 
k provozování programu RÁDIO BONTON, hudební HIT RÁDIO (CHR) se zaměřením na cílovou skupinu 18 
- 30 let. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
podle ustanovení § 17 odst, 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. RÁDIO BONTON a.s. plánuje financovat 
technické investice a provozování požadovaného kmitočtu z vlastních provozních zdrojů s tím, že již v tuto 
dobu disponuje technickými prostředky, které jsou na realizaci vysílání připraveny. Společnost žadatele má 
dlouhodobě významnou pozici na rozhlasovém trhu (je provozovatelem rozhlasového vysílání na základě 
rozhodnutí Rady o udělení licence ze dne 9. května 2001, sp. zn. Ru/104/01). Provoz a správu vysílače 
předpokládá žadatel ve vlastní režii v pronajatých prostorech, vysílání bude připravované a odbavované ze 
studií společnosti v Praze, s využitím vlastního týmu reportérů a vlastního zpravodaje Severočeského 
regionu. Organizační zajištění provozu zcela spadá do stávající struktury společnosti RÁDIO BONTON a.s. 
Ekonomickou, organizační a technickou připravenost shledala Rada jako velmi dobrou, tedy kritérium zcela 
splňující. 

Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společností 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.; společnost žadatele má formu akciové 
společnosti s akciemi na jméno, jejímž jediným akcionářem je renomovaná zahraniční společnost 
LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL, SA. 

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., žadatel RÁDIO BONTON a.s. navrhl koncept hudebně - zábavného programu, zaměřeného na 
posluchače věkové skupiny od 18 do 30 let, muže i ženy, žijící aktivním způsobem života. Navržený 
program zahrnuje současné hity domácí i světové hudební scény, a to v kombinaci s nejvétšími hity 
v daném hudebním segmentu cca od poloviny 90. let; důležitou součástí programu je informační servis a 
informace ze světa showbussinesu. Podíl hudby vydané v posledních deseti letech by neměl klesnout pod 
70% celkového objemu vysílacího Času, podíl mluveného slova pak neklesne pod 7,5 - 8% vysílacího času, 
zatímco podíl zpravodajských pořadů (zprávy + zprávy ze showbusinessu) neklesne pod 3,5% z podílu 
mluveného slova. Výběr hudby sestává nejen ze současných českých a zahraničních novinek, ale 
především ze zavedených hitů posledních deseti let se zhruba polovičním podílem domácí produkce, 
rubrika „Bonton Classíc" se vrací k posluchačsky oblíbeným hitům 80. let. Hudební formát RÁDIO BONTON 
je zaměřen na aktuální situaci na české hudební scéně a ve spolupráci s hudebními vydavatelstvími 
podporuje nové hudební projekty, pravidelně spolupracuje s pražskými a středočeskými hudebními kluby a 
organizátory společenských akcí a mediálně podporuje nejen hudební projekty, ale i další společenské akce 
jakými jsou např. módní přehlídky nebo sportovní události. Program RADIA BONTON by měl představovat 
kompletní servis obsahující informace o hudbě, filmu, kultuře a showbusinessu obecně, moderním životním 
stylu, módních trendech a novinkách moderní techniky, zpravodajství kopírující oblasti zájmu posluchačů a 
odlehčenou formou přináší denně mezinárodní informace, především nejzásadnější události právě z 
regionů, které jsou pokryty signálem RADIA BONTON. Lokální zprávy obsahují důležité informace z oblasti 
komunální, dopravní a kulturní jak v regionu, tak v Praze a Středočeském kraji; velký prostor v programu je 
věnován podpoře domácí a zahraniční filmové produkce a domácí divadelní tvorbě. Zásadní význam v 
programu mají tzv. „kontaktní pořady", např. písničky na přání, hitparáda, ankety, soutěže, živé rozhovory. 



Žadatel má za to, že program RADIA BONTON je vzhledem ke svému hudebnímu formátu, poutavému 
programu a preciznímu regionálnímu zpravodajství schopno a připraveno vytvořit pro nejširěí skupinu 
populace atraktivní alternativu ke stanicím typu AC, HotAC a CHR i v Liberci a jeho okolí a spoluvytvářet tak 
zdravé konkurenční prostředí. Rada shledala předložený projekt žadatele RÁDIO BONTON a.s. jako méně 
přínosný, než je tomu v případě projektu žadatele KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Jak vyplývá 
z podrobné analýzy (srov. tabulku poslechovosti, která je přílohou tohoto rozhodnutí), podobný formát j iž 
v regionu Liberecka pokrývá například společnost Rádio Černá Hora II s.r.o. provozující rozhlasový program 
RÁDIO ČERNÁ HORA. Zejména však Rada shledala, že projekt žadatele RÁDIO BONTON a.s., podobně 
jako ostatní soutěžící rozhlasové stanice (myšleno jak v tomto licenčním řízení, tak v regionu Liberecka 
vůbec), postrádá tak silnou vazbu na region Liberecka, jenž Rada ocenila u projektu žadatele KALENDÁŘ 
LIBERECKA spol. s r.o. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., žadatel RÁDIO BONTON a.s. uvedl, že vlastní (původní tvorba) je daná vlastními pořady 
rádia a lze ji ohodnotit podílem mluveného slova, který neklesne pod 7,5% vysílacího času. Dále uvedl, že 
bude usilovat o rozvoj a podporu domácí hudební produkce a to zejména formou mediálních partnerství a 
podpory domácích projektů. 

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. žadatel RÁDIO BONTON a.s. 
uvedl, že vzhledem k tomu, že ve svých standardních pořadech poskytuje vyvážené informace pro 
národnostní menšiny, nezahrnuje jeho projekt další speciální pořady či rubriky s touto tématikou, s tím, že 
by měly tvořit integrovanou součást celého vysílání. 

Rada tedy ve svém hodnocení žadatele RÁDIO BONTON a.s, 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 KALENDÁŘ LIBERECKA spol. 
s r.o., a to ani pří pohledu na jednotlivá dílčí kritéria, ani při hodnocení žádosti jako celku. 

Rada se dále zabývala žádostí společnosti Radío Ještěd s.r.o., která předložila projekt regionální stanice 
s hudebním formátem zaměřeným na dospělého posluchače Rádio Ještěd. 

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 rozhlasové stanice 
vychází z předpokladu, že těžištěm ekonomické situace Rádio Ještěd s.r.o. bude prodej reklamního času 
prostřednictvím mediazastupitelství MEDIA MARKETING SERVICES a.s., který pokryje veškeré plánované 
provozní náklady. Prvotní investice do technického vybavení, stejně jako prvotní náklady na propagaci by 
měly být financovány formou střednědobé půjčky od 100% společníka firmy, společnosti MEDIA BOHEMIA 
a.s. Personální struktura Rádio Ještěd s.r.o. vychází ze zkušeností získaných z provozu lokálních a 
regionálních rádií v České republice, ale i ze zkušeností získaných ze zahraničí (např. SRN, či USA). 
Program Rádio Ještěd by tvořil tým profesionálně školených a prací v oboru zkušených pracovníků, 
doplněných v programovém úseku o externí spolupracovníky, což jsou novináři a regionální zpravodajové. 
Žadatel Rádio Ještěd s.r.o. uvažuje o konfiguraci sestávající z jednoho vysílacího pracoviště, jednoho 
produkčního a jednoho střihového pracoviště. Celková koncepce vychází z moderních technických 
prostředků a široké aplikace digitálního zpracování signálu. Ekonomickou, organizační a technickou 
připravenost žadatele shledala Rada jako dobrou a kritérium splňující. 

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, společnost žadatele má formu společnosti 
s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je společnost MEDIA BOHEMIA 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 Rádio Ještěd se profiluje jako samostatná a nezávislá, moderní, dynamická a 
lokální liberecká rozhlasová stanice pro dospělého posluchače. Ze všeho nejvíce by měl být program 
zaměřen na každodennost, na základní problémy občanů Liberce a okolí. Rádio Ještěd plánuje reagovat na 
potřeby místního publika a specifika jeho životního stylu, sledovat a glosovat místní život. Z hlediska 
programových prvků jsou podle žadatele nejvhodnějšími příležitostmi pro prezentaci regionální a místní 
problematiky nejen zpravodajské relace, ankety, ale i běžné moderátorské vstupy. Kromě konkrétních a pro 



region specifických praktických informací plánuje Radio Ještěd s.r.o. o něco více akcentovat rekreační a 
sportovní stránku života, euroregionální vazby a vysoké kulturní povědomí kraje. Konkurenční výhodou 
Radia Ještěd ve srovnání s ostatními rozhlasovými stanicemi v místě pokrytí vidí sám žadatel v orientaci na 
dospělého posluchače ve věku 25 - 49 let, který už má rodinu a žije v Liberci, a proto informace budou 
primárně zaměřeny na město Liberec a také Liberecký kraj. Radio Ještěd představuje program, který se 
nechce soustřeďovat více na muže nebo naopak na ženy, ale přinášet programové prvky, které budou takto 
širokou cílovou skupinu spojovat a sjednocovat, tím jsou podle žadatele multígenerační hity a hlavně lokální 
charakter poskytovaných informací. Typickým prvkem vysílání má být kontaktnost, jedním z hlavních rysů 
pak praktičnost. Zde žadatel vychází z toho, že jeho zájmové posluchačské skupiny jsou to lidé, kteří 
chápou rozhlas jako doplňkovou službu k jiným aktivitám (v zaměstnání, při řízení automobilu, při domácím 
úklidu atd.). Aby tento „kontakt s okolním světem" při plném zaneprázdnění posluchače fungoval, má být 
výběr informací na Radiu Ještěd stručný a přehledný a každá zpráva bude ve své stručnosti plně věcná. 
Radio Ještěd s.r.o. plánuje zajišťovat pro své posluchače plnoformátové zpravodajství, zpravodajský tým 
Radio Ještěd s.r.o. bude tvořit tým hlasatelů a zpravodajů, doplněný o externí spolupracovníky. Radio 
Ještěd má být programem formátu AC (Adult Contemporary), je proto kladen důraz na současnou hudbu a 
zároveň na klasické hity, které jsou vysílány obvykle v poměru cca 50 : 50. Formát Radia Ještěd bude 
tvořen hlavně oblíbenými maistreamovými hity, jeho unikátnost však sám žadatel Radio Ještěd s.r.o. 
spatřuje v tom, v jakém poměru a jak stylové bude poskládán. Formát bude obsahovat hudební styly jako 
jsou Pop, PopRock, Rock.Urban Pop či Europop. Základ budou tvořit léta 80., 90. a současné hity, k nim se 
ale přidají rovněž dnes již často nehrané hudební tituly - klasické hity z let 70. (které by měly podle žadatele 
tvořit tzv. koření hudebního formátu Radia Ještěd), rovněž hity ze 60. let (hudba 60. a 70. let by měla 
vytvářet pro posluchače nostalgické prvky). Rada považuje předložený projekt žadatele Radio Ještěd s.r.o. 
za méně přínosný, než je tomu v případě projektu žadatele KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Rada 
konstatovala, že projekt Radio Ještěd s.r.o. má sice dobrou vazbu na region Liberecka, avšak nemá tak 
široký záběr posluchačů jako projekt žadatele KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Programů s omezenou 
(definovanou) cílovou skupinou lze nalézt v regionu velké množství (srov. tabulku poslechovosti, která je 
přílohou tohoto rozhodnutí); tím ovšem Rada ani v nejmenším nepredikuje, že by omezená cílová skupina 
(navíc u posuzovaného žadatele Radio Ještěd s.r.o. poměrně široká) zavdávala sama o sobě důvod 
k negativnímu hodnocení, v jiných regionech, nebo v posuzovaném regionu v budoucnu, tomu totiž může 
být právě naopak. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., uvedl žadatel Radio Ještěd s.r.o., že všechna jeho tvorba bude původni. Pokud jde o 
hudební formát, zahrnuje samozřejmě jak zahraniční, tak české tituly. 

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., žadatel uvedl, že Radio 
Ještěd bude rozhlasovou stanicí pro všechny obyvatele Liberce a okolí; nečiní žádné národnostní, etnické 
nebo jiné menšinové výjimky. Program Radia Ještěd bude přinášet ucelený zpravodajský servis, ve kterém 
mají své místo informace pro národnostní, etnické a jiné menšiny. Otevřeně a nestraně bude hovořit a 
informovat o záležitostech spojených s denním životem menšin na Liberecku, ale i v České Republice. 
Hudba, kterou Radio Ještěd vysílá, bude univerzální, pro většiny i pro menšiny. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Radio Ještěd s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení významných 
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivě 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 KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. 

Rada se konečně zabývala žádostí společnosti RADIO C R Y S T A L s.r.o., která předložila projekt nezávislé 
hudební a zpravodajské rozhlasové stanice s výrazným zaměřením na oblast pokrytou signálem Hitrádio 
Crystal („vykrývač" pro Hitrádio Crystal). 

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 RADIO CRYSTAL s.r.o., jako 
provozovatel Hitrádia Crystal, je subjektem s dlouhodobě stabilní ekonomikou a kladnými hospodářskými 
výsledky, založenými na příjmech z rozhlasového vysílání, které pro žadatele zajišťuje na základě 
dlouhodobé smlouvy mediální zastoupení MEDIA MARKETING SERVICES a.s., a dále na příjmech z 
pronájmu věcí movitých. Vlastník společnosti v rámci holdingu disponuje dostatečným technickým zázemím, 
jehož rezerv lze v případě nutnosti využít při budování nového vysílače. Dodatečné náklady rozhlasové 



stanice, které by vznikly v případě získání nového kmitočtu, byl provozovatel připraven pokrýt z běžných 
příjmů z prodeje rozhlasové reklamy. Vzhledem ktomu, že společnost žádala pouze o tzv. dokrývací 
kmitočet, všechny základní potřeby rádia by již byly pokryty v rámci běžného provozu. Vysílání by zajistil 
stávající tým Hitrádia Crystal, který každodenně připravuje podle svých slov kvalitní a informačně hodnotný 
24-hodinový nepřetržitý program. Tým Hitrádia Crystal tvoří profesionální a zkušení pracovníci, stávající tým 
žadatel plánoval v programovém úseku doplnit o externího regionálního zpravodaje z Liberce. Protože 
RÁDIO CRYSTAL s.r.o. žádá o kmitočet Liberec 93,3 MHz jako o tzv. dokrývací kmitočet, má již vytvořené 
veškeré technické zázemí (vysílací a produkční studia, atd), které je potřebné k technickému zajištění 
vysílání. Technické prostředky, které RÁDIO CRYSTAL s.r.o. používá, jsou zcela funkční, tvoří ucelený 
komplex a vychází z moderních technických prostředků a digitálního zpracování signálu. Pro případ udělení 
licence žadatel plánoval vybudovat v lokalitě nový vysílač. Ekonomickou, organizační a technickou 
připravenost žadatele shledala Rada jako velmi dobrou, tedy kritérium zcela splňující. 

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, společnost žadatele má formu společnosti 
s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je společnost MEDIA BOHEMIA 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 obsahuje programovou skladbu shodnou s licenčními 
podmínkami Hitrádia Crystal (žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání tohoto programu na základě 
rozhodnutí Rady o udělení íicence ze dne 7. listopadu 2000, sp. zn. Ru/284/00). Žadatel přislíbil pro případ 
udělení licence posílit zpravodajství Hitrádia Crystal z oblasti Liberce na kmitočtu 93,3 MHz a zařazovat dle 
potřeby odpojený lokální servis a zpravodajství. Hitrádio Crystal je zaměřené na mladou pracující rodinu s 
malými dětmi, jimž nabízí vyvážený mix oblíbené hudby, důležitých servisních informací a zábavných prvků. 
Hitrádio Crystal se profiluje jako lokální stanice pro Liberecký a část Ústeckého kraje a na čistě místní 
informace klade největší důraz. Redaktorský tým zpravodajství Hitrádia Crystal už dnes zařazuje do 
zpravodajských relací informace z krajského města jako nedílnou součást zpráv z regionu. Pokud by ale 
žadatel získal tzv. „dokrývač" v Liberci, plánoval rozšířit redaktorský tým o redakci přímo v krajském městě, 
která by, vedle již fungující spolupráce s krajskými institucemi v Liberci, dodávala a připravovala 
nejaktuáínější a praktické informace. Hitrádio Crystal se podílí na propagaci kulturního života v Liberci a 
často vystupuje jako partner na koncertech a akcích pořádaných na území jeho okresu. Zpravodajské relace 
Hitrádia Crystal přinášejí aktuální informace o počasí ve městech regionu a monitorují dění na všech 
silničních tazích kraje. Definici hudebního formátu Hitrádia Crystal lze přiblížit k obecně známému názvu 
"variety gold", časově hudba sahá od let 60. a 70., přes 80. a 90. léta po současnost. Typickým znakem 
hudebního formátu Hitrádia Crystal je to, že vybírá jen svými posluchači oblíbené a známé songy - hity, 
z nichž skládá ověřený hudební mix. Velký prostor v programu má mluvené slovo. Rada konstatovala, že 
projekt žadatele RÁDIO CRYSTAL s.r.o., obdobně jako projekt žadatele Rádio Ještěd s.r.o., má sice dobrou 
vazbu na region Liberecka, avšak nemá tak široký záběr posluchačů jako projekt žadatele KALENDÁŘ 
LIBERECKA spol. s r.o. Obdobný hudební formát navíc v regionu nabízí např. provozovatel Rádio Contact 
Liberec spol. s r.o. s programem Rádio Contact Liberec, nebo provozovatel MEDIA Party spol. s r.o. s 
programem Rádio OK, 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., uvedl žadatel, že nezastupitelné místo v programu má česká a slovenská hudba, ve 
vysílání mají své místo i lokální umělci a interpreti, kteří tuto možnost prezentace oceňují a využívají. 

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., žadatel uvedl, že program 
Hitrádia Crystal přináší ucelený zpravodajský servis, ve kterém mají své místo informace pro národnostní, 
etnické a jiné menšiny. Jedná se především o aktuální zprávy nebo o praktické servisní informace; Hitrádio 
Crystal je multikulturním médiem, které otevřeně a nestranně hovoří a informuje o záležitostech spojených s 
denním životem menšin v České republice. Hudební skladba rádia je rovněž tvořena písničkami interpretů, 
kteří reprezentují jednotlivé menšiny. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel RADÍ O CRYSTAL s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení významných 
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivě 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 KALENDÁŘ LIBERECKA 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 skutečnosti 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 rozkiadu, 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. - IV. 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 26. března 2008 

É f o Václav Žák 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
v 



Příloha č. 1 

Účastník řízení: KALENDÁŘ LIBERECKA,s .r .o . 
Sídlo: Papírová 537,460 01 Liberec 2 
IČ: 60279001 
Název programu: Rádio "dobrý den" 

Pracovní kmitočet [MHz]: 93,3 
Název stanoviště: LBEREC-ZOO 
Souřadnice WGS 84 [LON/LATJ: 15E0500 / 50N4653 
Nadmořská výška [m]: 450 
Výška středu antény nad zemí [m]: 20 
Maximální vyzářený výkon (ERP) [kW]: 0,2 
Hlavní směry vyzařování: N 
Polarizace antény: V 

Tabulka vyzařovacího diagramu a efektivních výšek: 

Azimut [°] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
ERP H |dBW] 
ERP V fdBWJ 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
H e f f [m] 0 -17 -87 -178 -238 -347 -424 -369 -329 -252 -214 -147 

Azimut [°] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 
ERP H [dBW] 
ERP V [dBW] 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

-153 -100 -81 -40 -12 -1 17 48 27 7 -25 -55 

Azimut [°] 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 
ERP H [dBW] 
ERP V [dBW] 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
Hcff [m] -40 -23 -19 10 59 134 116 77 49 32 42 7 

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, resp. ukončení vysílání na uvedeném 
kmitočtu. 



PŘÍLOHA K LICENCI 

S e z n a m r u š í c í c h v y s í l a č ů a p r a v d ě p o d o b n ý d o s a h p o k r y t í : 

RuŠícf vysílač K/f ERP Vzdál. 
[MHz] [kW] [km] 

LUBAN STOGIZERSK 93,20 1,00 19,8 
USTI NAD LABEM 93,50 100,00 61,3 
PLZEŇ MĚSTO 93,30 10,00 146,3 
COTTBUS 93,40 60,26 131,9 
NOWE MIASTECZKO 93,20 30,20 113,0 
JESENÍK 93,30 19,95 170,6 
DRESDEN 93,20 1,00 91,8 
JIHLAVA 93,40 20,00 174,3 
BYDGOSZCZ 93,30 120,23 347,2 
WEIMAR 93,30 5,01 268,8 
TRENČÍN 93,30 10,00 289,9 
BANSKA STIAVNICA 93,30 19,95 379,9 

Azimut [°] 0 10 20 
Vzdálenost [km] 1,08 1,06 1,06 
F[ch] 77,7 78 78 

Azimut I°] 90 100 110 
Vzdálenost [km] 1,09 1,09 1,11 
F [ch] 77,5 77,5 77,2 

Azimut [°] 180 190 200 
Vzdálenost [km] 2,2 4,33 2,89 
F[chJ 75,2 73,4 74,7 

Azimut [°] 270 280 290 
Vzdálenost [km] 1,75 4,1 6,28 
F [chl 76,2 76,4 77 

Azimut 
l°] 

51,8 
258,9 
223,8 
323.7 
36,1 

116,2 
288.8 
173.9 
36,1 

277.1 
132.2 
132,6 

30 40 50 60 70 80 
1,06 1,06 1,06 1,06 1,08 1,08 

78 78 78 78 77,7 77,7 

120 130 140 150 160 170 
1,12 1,14 1,15 1,15 1,17 1,17 

77 76,8 76,5 76,5 76,3 76,3 

210 220 230 240 250 260 
1,61 1,2 1,18 1,18 1,18 1,17 
75,7 75,9 76,1 76,1 76,1 76,3 

300 310 320 330 340 350 
5,46 4,22 3,21 2,51 2,82 1,4 
78,1 78,5 78,7 78,7 79,5 78,1 



Příloha Č. 2 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: KALENDÁŘ L I B E R E C K A spol. s r.o. 
Označení (název) programu: Rádio "dobrý den" 
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 6.231/2001 Sb.) 
2) Jednotlivé programové podmínky 
3) Programové schéma 

I. Základní programová specifikace 

Přátelské rádio pro nejšírší spektrum posluchačů s velkým důrazem na místní (regionální) informace. 

II. Další programové podmínky 

1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence (§ 21 
odst. 3 zákona 6.231/2001 Sb.) 

program pro posluchaěe všech věkových, profesních i etnických skupin; zprávy, místní (regionální) 
informace, hudba všech žánrových kategorií, s prostorem pro regionální hudební tvorbu 
70 % hudby - 10 % mluveného slova - 20 % reklamního vysílání 
informace z kulturního, sportovního, společenského a praktického života regionu Liberecka 

2) Jednotlivé programové podmínky 

Poměr hudby a mluveného slova bude v poměru 70% : 10%; 20% bude vyhrazeno reklamnímu vysílání 
Zpravodajské vstupy budou probíhat pravidelně v půl a celou hodinu v časovém rozmezí 6:00 - 22:00 hodin 
a v celou hodinu v době od 23:00 - 5:00 hodin 
rozvoj kultury národnostních, etnických a jiných menšin, zejména ve vysílacím bloku 18:00 -22:00 hodin, 
zapojení do dění v Liberci 

3) Programové schéma 
Celodenní vysílání je rozděleno do 5 bloků takto: 

1. 6:00 -10:00 hodin - praktické ranní informace, očekávané počasí, dopravní servis, 
přehledy tisku, očekávané událostí dne, souhrn událostí dne minulého apod. 

2. 10:00-14:00 hodin-fonožurnál s nejrůznější tematikou typu: knižní novinky a 
literatura, film a filmové události, automobilismus, gastronomie, turistika, životní 
prostředí apod. 

3. 14:00-18:00 hodin- kontaktní vysílání a soutěže 

4. 18:00-22:00 hodin - diskusní pořady, reportáže a dokumentaristika 

5. 22:00-06:00 hodin - noční kontaktní proud s možností repríz dopoledních bloků a 
vstupů studentského vysílání, které bude realizováno se studenty středních škol a 
Technické university Liberec 



PrTohaC 3 Ffchlgd rozhlasových stanic - lokalita Liberce 
Rádlo Programoví akladba 

vysíláni 
Cíloví 
skupina 

Hudebrirtomiál Programové prvky Místní Info Shara Mírn 5 lny 

B9C Radiocom 
(Praha} S.f o . /BBC 
Wortd Service 

Zpra^odajsko-
publicistlcká stanice 

PciluChstt 
vyžadující 
přesné 
informace i 
analýzy 

t-fevsha zprava drj;;;tvj g put!iC!5:ky Zpravodajství, publicistika, vzdĚlávanl sport, 
zábava, bloky v českém [03:66-11 00 a 13 00¬
16:60) a anglickém (00:00-06 00 .1 l :0o- i3 :00a 
18:00-2*66) Jazyce, (azykcví kuray angličtiny 

pQisúy venovpné meníi.-.i.Ti 

EVriOPA 2, spcl s. 
r.ů / EVROPA 2 

Hudební rádio p 12-30 let 50% novinky + hity od 1895-současnost 
CHR+hotAC - zaměřeno na cílovou-skupinu, 
angloamerická produkcs tQ% domácí tvorby 

Huíb-3. Ksnni shaVJ [SCUíůie, kvizy a ji^e 
telefonováni) Factory BooSeg Monopol (taneční 
hudba). Hitparáda Evropy 1 

Kul^rnů-ir.íorm3iní rjbnVy o d i n 
vregronu, zpravodojshrL počasí, 
sport, rubriky novinky na DVD a 
Filmové premiéry, lokální okna pro 
mlsíni íregionůlnfl rozhlasové 
stanice 

tvropa 2 beta na védoml 
wefkeré důnf v CR. a to bez 
rozdiiu národnostních etnických 
a j:nych TrlenSin 

Frekvence 1, 3 5 / 
F R E K V E N C E 1 

VĚeobecné celcplnéné 
rádio zábavy a ircfbtmac 

Zaměřeno 
na rodinu 
3 eflůvou 
skupinou 
29 - 49 tel 

B0.-S0. léta + novinky. 40% Česká hudba, 
slfednl proud, rock dance fcjk country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady 
(Press kiub). IntarakcVria -práce 
s posluchačem, rádio zábavy a informaci, 
zpravodajství a servisní info into o kulturních a 

sportovních aktivitách (konkrétní regiony) 
• obecné rádio pfistupné v ism 
- kontaktní rádio-každodenní partneí 
- zpravodajství 

Siižfca rerslanům v rémcl 
ct!:pÍ3ínĚho vysíláni 

LONOA. spol E r o / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošná 
zpravodajské a 
informační rádio 
V hudební sloíCů 

p 30-45 let 

S 25-50 let 

Maximální zaměřeni na českou nudebnJ 
produkci - 6 5 % . rock. folk. pop 

Pori.l m!irveního Slova -32- , í , z tcho 22% 
zprav a informaci Zpravodajství 06:00 -20:00 -
2* v hodině + servisní informace, aktuální téma 
dne, kontaktní půfady- reakce posluchačů. 

Infonr.ice z regionů v pravidtínych 
časech a pfesne formé. spolupráce 
s radnitemi velkých mést 

DELTA MEDIA 
EROAĎCASTlNG 
sr.Q. / K l i s Delta 

nezávislá komerční 
hudební informační 
stanice 

P 1B-45lei Hit AC - hudba od W lei po současnost. 10 % 
domácí produkce 

Zpravodajství, doprava, počasí, kurzovní lístek, 
SCUIĚÍB, kulturní a společenské události, Mimovy 
magazín, burza práce. cfsn:čkyna přáni 10% 
mluvené slovo 

infermace z resionu. regionální 
kultura a sport 

BROADCAST 
MEDIA S r í . l Radla 
Beal 

Lokální hudební stanice 
s rockevc-U onenlacl 

p 35-65 let Kuckavá hudba Pod.l n;!uvE;nřhn slova min. 1Cř2i. inřírmačni a 
zpravodajsky servis., počasí doprava, 
očekávané události, spart, hudební publicistika, 
zábava 

Liberec spol. s t o . ' 
Radlo Contad 
Liberec 

nfůrmačni komerční 
rozhlasová stanice 

10-50 lei hudba od 60 lat do současnosti pep mek. soft 
rock. rock and rc!l+v menSI míře dance r disco 
country. fa!k podii svétové 
produkce 60-70% c podílu hudby 

ZpravocoJshfUcr světa, z damova a v maximální 
míře z regionu, dopravní infprmsce. potaši 
kulturní servis, hádanky, soutéíe. písničky nů 
přání, podii hudby cca 60%. podíl mluveného 
slova 15 %. podii zpravodajství 7% 

zpravod2.;llvl 2 regicnu 

MÉDÍA Party spol s 
ro. /Rádio OK 

Regianalnl hudební 
stanicoskráKým 
zpravodajstvím a 
blokem informaci 

p 70-50 let Hudba tvořena J 1/3 rúty 60-70. Jot, z1/q hity 
B0-I.píplky90 tet 1/3současnýchhítú. podii 
hudby B5-90% 

Z p r a v o d a j i doprava, pečesi píchled lísku. 
publicisScké rvbhky.zajEmůUůsti kultura, 
zájmové činnosti 

nfjrrvuccr o udibstech VÍ-
Východočeském regionu 

Rad^o Ccma Hora li 
s r o /RADtO 
ČERNÁ HORA 

iudcbn.1 štěnice ů 
okálnFin zpravodajstvím 

p.2D-2ií lít 
5 12-45 tet 

hudba středního prcuda a hily Eu. • 90 Id 
formát hni AC blížící se a± CHR 

ckéinl pravý a vstupy z akci dopravní a kulturní 
sefvis. snůhovy servis, oznamy a hudební 
upoutávky, písničky na pfánl hudební pcrady 
zábava 

okéFní programové prvky 

Rádio Potfje&édi 
s r aJ Rádio HEY 
Sever 

-íSdios fermaty skrz 
řéflry nejen pro aHítvnl 
daspíle 

25-35 let hudba od 70 lot po soutasncsl. důraz na 
českou a £bvcnskou hudbu, hudební forma! -
skrelanry 

zpravodajství • CR E U . ze svita mfo servts. 
víkendové vysíláni pro rekreanty a chalupáře 

skelni prog-amsvé prvky -
zp;avod'aj.shrl. potaši dopravní 
servis. kullumF Servis, lokální 
publicistika 

zpravodaj:tvt laké o mensmacK. 
ankety 



C^CJ 1 Radiožurnál Zprawdajsko-
publicistlcká celoplošná 
Stanice 

posluchači 
preferující 
Seriozní 
iníofimBce 

Plevaha zpravodajství a publicistiky Informačníservis o událostech doma i v 
zahraničí zprávy z polibky, ekonomiky, kultury a 
sportu aktuální informace o dc-preve. energetice 
a o počasí autentická vyjádřeni politiku, 
píůdstavrtelú instituci a podniků e dalfifch 
osobností, pubiicsíické pfiipévky 
specializované pořady věnované ekonomice, 
kultura spcrtu t česká i zahraniční populární 
hudba 

12.58^. típeciil.ii pefady vénovanĚ 
náboženskému livoíu 
národnostním menSiním 

ČRo 2 Praha ' Nezpravodajské 
celoplošná stanice vékové 

skupiny, z 
nejríiznějsi 
ch koutů 
zemí 

Půmér hudby a mluveného SlCVB 50:50 Hozhlccevéhry čelba. publicista, 
zpravodajství, informace, zábava, vysíláni pro 
déti poradenství, dakumem coby vypovén* o 
nají dobe. rubriky Host do domu, české snéní 
Ccmablla mozaika, Radioautcmal. Rádio na 
kolečkách. Tobogan Jakle vidi 

Hcblrá porody recůnálních studií 3.0flí( 

Český rozhlas / 
ČRo 3 vttova 

Kulturní stanice 
(syntéza všech drvhů 

Nejrůzněji i 
vékové 

Klasická i jazzová hud!;a. ale 1 plencsy 
z rockových klubu, alternativní hudba 

Programové schĚms jevevSednl dny s te jné -
ranní zpravodajská M<?*erka- info z kultury. 

Romano Crom aneb Cesty 
Remů-pořad Se zabývá osudy 

Ccsky rozhlas/ 
ČRo6 

Sest hodin kcmisniáfů 
analýz, diskusi a ^nych 

Cdcplasna snaiyticko-c-utlicieticko stanice, 
zaměřená nejen no komentování politických 

Zabývá se problematikou 
národnostních menšin Vénujo 

Český rozhlas, i 
Hradec Králové 

Regionální stanice 
Českého rozhlasu 
vysíláni denní od 5 00 
do 20 00hodin, poté 
ČRo 5 Regionální noc 
(program vSeeh 
regionálních stanic) 

s.roký výb£r hudebních žánrů, prcslor pro 
regionální autory a rntarprety 

Zpravodajství, infcrrnačnl servis počasí a sport, 
publicistika diskuze, hudba a zábava, seutéze 
události regionu 

Zaměření na region dopravní 
informace * regionální počasí 

S E V E R 
regionální stanice pro 
Severní Čechy 

fi;rc^ vybti hudebních žarrů Zpravodajství publicisto kolendáriťm 
dopravní servis, písničky na práni 

Zameteno na Informace z regionu Vysílání pro menfcny (Sousedé) 
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S p . zn./ ldent.: 2009 /1307/mis /KAL 
Naše z n . : mis/401/2010 
Zasedání Rady č. 2 - 2010 / poř.č.: 23 

K A L E N D Á Ř L I B E R E C K A , s . r . o . 
IČ: 60279001 
Papírová 537 
460 01 Liberec 2 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 
21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a 
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala 
toto 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje provozovateli Kalendář Liberecka, spol. s r. o., IČO 60279001 se sídlem Papírová 537, 
Liberec 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio „dobrý den" (licence 2006/1019/zab/KAL, ze dne 26 
3. 2008) podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě zařazování 
zpravodajských pořadů. 
Aktuální platné znění licenčních podmínek licence sp.zn 2009/1307/mis/KAL je obsaženo v příloze č. 
1 tohoto rozhodnutí. 

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

V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 5. ledna 
2010. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný 
účinek. 

401-1 
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V Praze dne: 3.2.2010 JUDr. Kateřina Kal istová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 3.2.2010, zněn i l icenčních podmínek) 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistová 
Date: 2010.02.04 17:57:29 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 1 
Kalendář Liberecka, spol. s r. o. / Rádio „dobrý den" 

Označení provozovatele vysílání s licencí: KALENDÁŘ LIBERECKA, spol. s r.o. 
Označení (název) programu: Rádio „dobrý den" 
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 
(§ 17odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) 

2. Jednotlivé programové podmínky 
3. Programové schéma 

I. Základní programová specifikace 
Přátelské rádio pro nejširší spektrum posluchačů s velkým důrazem na místní (regionální) 
informace. 

II. Další programové podmínky 
1. Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k u dělení 

licence (§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) 
• program pro posluchače všech věkových, profesních i etnických skupin; zprávy, místní 

(regionální) 
• informace, hudba všech žánrových kategorií, s prostorem pro regionální hudební tvorbu 
• 70% hudby - 10% mluveného slova - 20% reklamního vysílání 
• informace z kulturního, sportovního, společenského a praktického života regionu 

Liberecka 

2. Jednotlivé programové podmínky 

Poměr hudby a mluveného slova bude v poměru 70%:10%; 20% bude vyhrazeno reklamnímu 
vysílání. Zpravodajské vstupy budou probíhat pravidelně v půl a celou hodinu v časovém rozmezí 
6:00-9:00 hodin, jednou za hodinu v čase 9:00-22:00 hodin a v časech 23:00 - 5:00 hodin. V čase 
12:00 a 17:00 hodin - pouze ve všedních dnech - bude do programu zařazen celkový souhrn událostí. 

3. Programové schéma 
Celodenní vysílání je rozděleno do 5 bloků takto: 
1. 6:00 - 10:00 hodin - praktické ranní informace, očekávané počasí, dopravní servis, přehledy 

tisku, očekávané události dne, souhrn událostí dne minulého apod. 
2. 10:00 -14:00 hodin - fonožurnál s nejrůznější tematikou typu: knižní novinky a literatura, film a 

filmové události, automobilismus, gastronomie, turistika, životní prostředí apod. 
3. 14:00 - 18:00 hodin - kontaktní vysílání a soutěže 
4. 18:00 - 22:00 hodin - diskusní pořady, reportáže a dokumentaristika 
5. 22:00 - 6:00 hodin - noční kontaktní proud s možností repríz dopoledních bloků a vstupů 

studentského vysílání, které bude realizováno se studenty středních škol a Technické 
university Liberec 

401-3 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

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

Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
Papírová 537/0 
46001 Liberec 1 

S p . zn./ldent.: 2012/958/bar/Rád 
Č.j.: bar/382/2013 
Zasedání Rady č. 2 - 2013 / poř.č.: 13 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Rádio Dobrý 
den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec-Nové Město, identifikační číslo 60279001, předchozí 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně označení (názvu) programu 
Rádio „dobrý den" šířeného na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze 
dne 26. března 2008 na Hitrádio FM. 

Odůvodnění: 

Dne 12. prosince 2012 pod čj. 11301/2012 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio Dobrý den, 
spol. s r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající 
ve změně označení (názvu) programu na Hitrádio FM podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada podle ustanovení 
§ 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 13. 12. 2012 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

Rada posuzovala rovněž námitku posluchače, který uvedl, že v lokalitách, kde v současné době vysílá 
Rádio „dobrý den", již v současné době stanice Hitrádio FM vysílá, takže by byl v daných lokalitách pod 
jedním názvem vysílán rozdílný program; z tohoto důvodu navrhl žádost provozovatele o udělení předchozího 
souhlasu se změnou označení (názvu) programu zamítnout. Přestože Rada nemá povinnost přihlédnout 
k námitce posluchače, který není účastníkem tohoto řízení, po věcné stránce se jí zabývala, a to z hlediska 
zákonných důvodů týkajících se posuzování žádostí tohoto druhu. 

R O Z H O D N U T I 

http://www.rrtv.cz


V současné době neexistuje žádná rozhlasová stanice s názvem Hitrádio FM, existují pouze rozhlasové 
stanice Hitrádio FM Crystal, Hitrádio FM Most, Hitrádio FM Plus a Hitrádio FM Labe. Posluchač měl patrně 
na mysli stanici Hitrádio FM Crystal, která vysílá i na Liberecku, Jablonecku a Turnovsku stejně jako stanice 
Rádio „dobrý den". Tedy není pravdou, že by mohlo dojít k vysílání dvou odlišných programů pod jedním 
názvem. 

Předchozí souhlas se týká pouze změny názvu programu, ostatní licenční podmínky, zejména týkající 
se programu, které vytvářejí jeho charakter, a které tak představují důvod pro který byla provozovateli 
udělena licence, zůstávají beze změn. 

Protože Rada neshledala důvody, pro které by bylo možné žádost zamítnout, nezbylo Radě než žádosti 
provozovatele vyhovět a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

V Praze dne: 22.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.02.06 09:20:09 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

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

Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
Papírová 537/0 
46001 Liberec 1 

S p . zn./ldent.: 2012/232/zab/KAL 
Č.j.: FOL/945 /2013 
Zasedání Rady č. 4 - 2013 / poř.č.: 15 

ROZHODNUTI 

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 
Dobrý den, spol. s r.o., IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01, o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Hitrádio FM (licence sp. zn.: 2006/1019/zab/KAL, č.j. Mal/2918/08), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Kutná 
Hora nemocnice 92,5 MHz /100 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W (vysíláním 
zásobeno 36 299 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na 
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem ktomu Rada uděluje provozovateli Rádio Dobrý 
den, spol. s r.o., IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01 , souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Hitrádio FM (licence sp. zn.: 2006/1019/zab/KAL, č.j. Mal/2918/08), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Kutná Hora 
nemocnice 92,5 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 56 45. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Kutná Hora nemocnice 92,5 
M H z / 1 0 0 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Rádio Dobrý den, spol. s r.o., je provozovatelem rozhlasového vysílání 
programu Hitrádio FM (licence sp. zn.: 2006/1019/zab/KAL, č.j. Mal/2918/08) se souborem technických 
parametrů: Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW; Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW; Liberec-Horní Hanychov 
106,1 MHz /0 ,1 kW; Turnov98,8 MHz /0 ,1 kW. 

Účastník řízení zaslal Radě žádost doručenou dne 7. března 2012; č.j. 2852 o změnu územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Kutná Hora - Nemocnice 92,4 
MHz / 100 W pro program Hitrádio FM (licence sp. zn.: 2006/1019/zab/KAL, č.j. Mal/2918/08). Žádost 
byla podána pro program „Rádio Dobrý den", změna názvu programu byla Radou schválena na 2. 
zasedání/13/2013. 

Rada, prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/1087/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

rozhodnutí: 

Dne 4. ledna 2013; č.j. 191 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

http://www.rrtv.cz


Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz, 
souřadnice WGS 84: 15 15 13 / 49 56 45, 
ERPmaxO,1 kW. 

Původně požadovaný VKV kmitočet 92,4 MHz dle Českého telekomunikačního úřadu nebylo možné 
využít z důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV kmitočtů. Jako náhradní byl proto zkoordinován 
kmitočet 92,5 MHz. 

Z toho důvodu bylo účastníku řízení, Rádio Dobrý den, spol. s r.o., sděleno stanovisko ČTÚ a byl vyzván 
k vyjádření, zda s takto zkoordinovaným kmitočtem souhlasí. 

Účastník řízení zaslal Radě dne 28. ledna 2013; č.j. 1119 a č.j. 1127 vyjádření, že s takto 
zkoordinovaným kmitočtem souhlasí. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtené 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 3. ledna 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz /100 W byl stanoven počet obyvatel 36 299. 

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

Rada v souladu s judikaturou správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
10.9.2009, č.j. 7 As 61/2009-134 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.8.2012, č.j. 1 As 
46/2012-87) v řízení vyhodnotila otázku bonity předmětného kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 
100 W. 

Rovněž na základě judikatury správních soudů Rada vycházela z premisy, že jako bonitní lze vyhodnotit 
takový kmitočet, který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému 
provozovateli rozhlasového vysílání. 

K posouzení schopnosti provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty ve smyslu předchozího odstavce bylo 
třeba vycházet zejména z ekonomických údajů, tj. z údajů o předpokládaných příjmech a výdajích 
provozovatele vysílání v souvislosti s vysíláním na předmětném kmitočtu. Stanovení výše těchto příjmů a 
výdajů je primárně otázkou odbornou ekonomickou. Proto Rada při svém zasedání konaném dne 5. 
února 2013 provedla vsouladu s ustanovením § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
důkaz odborným vyjádřením znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s., jež na předmětném zasedání Rady 
ústně přednesl pověřený zaměstnanec znaleckého ústavu (jehož pověření je založeno ve správním 
spisu). O tomto ústním vyjádření je vyhotoven též písemný protokol, jenž je založen ve správním spisu. 
Obdobně je ve správním spisu založen též dřívější v jiné věci vyhotovený znalecký posudek 39-11/2012 
zpracovaný RSM TACOMA a.s., na který je v odborném vyjádření na některých místech pro podrobnosti 
odkazováno. 

Z odborného vyjádření znaleckého ústavu vyplývá, že odhadované předpokládané měsíční příjmy 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W by činily 58 
696,- Kč a odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti 
s provozováním vysílání na posuzovaném kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W by činily 
303 128,-Kč. 

Jak vyplývá z protokolu o ústním vyjádření znaleckého ústavu, znalecký ústav při stanovování 
předpokládaných příjmů vyšel z počtu obyvatel usazených na pokrytém území (36 299 obyvatel podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb.) a z odhadu potenciálně dosažitelné poslechovosti ve výši 5,84% z počtu 
obyvatel usazených na pokrytém území, stanovené podle metodiky v odborném vyjádření podrobně 
popsané (podklad: RÁDIO PROJEKT - analýza poslechovosti v populaci a sociodemografických 
skupinách ČR zpracovaná pro období 1.7.2011 - 17.12.2011). 
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Znalecký ústav v odborném vyjádření podrobně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce 
předpokládaných příjmů z provozování vysílání na předmětném kmitočtu, když popsal metodiku a 
předpokládané příjmy plynoucí z prodeje reklamního času podrobně rozklíčoval v příloze č. 02 odborného 
vyjádření. Přitom je třeba vzít rovněž v úvahu očekávaný postupný náběh předpokládaných příjmů 
v průběhu 12 měsíců, jak vyplývá z přílohy č. 04 odborného vyjádření. 

Obdobně znalecký ústav v odborném vyjádření detailně specifikoval, jak dospěl k odhadované částce 
předpokládaných výdajů (nákladů) spojených s vysíláním na předmětném kmitočtu, když znovu popsal 
metodiku (zejména identifikaci relevantních skupin / druhů nákladů spojených s provozováním vysílání) a 
vyčíslil jednotlivé náklady podrobně v příloze č. 03 odborného vyjádření. 

Rada vyhodnotila závěry odborného vyjádření, podle nichž odhadované předpokládané měsíční příjmy 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W by činily 58 
696,- Kč a odhadované předpokládané měsíční výdaje provozovatele vysílání v souvislosti s 
provozováním vysílání na posuzovaném kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W by činily 303 
128,- Kč a zároveň též podklady, na jejichž základě znalecký ústav k těmto závěrům dospěl a podrobné 
specifikace odborně stanovených odhadovaných předpokládaných příjmů a výdajů tak, jak jsou uvedeny 
v protokolu o odborném vyjádření a vjeho přílohách. 

Uvedené údaje o předpokládaných příjmech a výdajích provozovatele vysílání kvalifikovaně odhadnuté 
odborně způsobilou osobou vycházejí z konkrétně v protokolu o odborném vyjádření specifikovaných 
relevantních vstupních údajů, podkladů a skutečností. Zároveň jsou tyto souhrnné údaje též v odborném 
vyjádření podrobně rozklíčovány na jednotlivé dílčí příjmy a výdaje spojené s provozováním vysílání na 
předmětném kmitočtu. Rada nemá důvod o takto stanovených předpokládaných příjmech a výdajích 
provozovatele vysílání na posuzovaném kmitočtu pochybovat. 

Z porovnání údajů o předpokládaných měsíčních příjmech provozovatele (58 696,- Kč) a 
předpokládaných měsíčních výdajích provozovatele (303 128,- Kč) je patrné, že posuzovaný kmitočet 
Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz /100 W s ohledem na výrazné převýšení příjmů výdaji by neumožňoval 
provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému provozovateli rozhlasového vysílání, zvláště za 
situace, kdy je navíc třeba vzít v úvahu, že předpokládané příjmy by postupně nabíhaly v průběhu 12 
měsíců, čímž by ztráta z provozování vysílání byla v počátečním období ještě dále prohloubena. 

V rámci posuzování bonity kmitočtu Rada dále hodnotila počet programů rozhlasového vysílání již 
zachytitelných na území pokrytém z předmětného kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz /100 W. 

Na daném území je zachytitelných celkem 15 rozhlasových programů. Konkrétně se jedná o programy 
Country rádio, ČRo 1 - Radiožurnál, ČRo 2 - Dvojka, ČRo 3 - Vltava, ČRo 6 (AM), ČRo Hradec Králové, 
ČRo Pardubice, ČRo Region-Střední Čechy, Fajn rádio, Frekvence 1, Kiss Delta, Rádio Beat, Rádio 
Blaník Východní Čechy, Rádio Hey Profil a Rádio Impuls, 3 programy přijímatelné dobře: Rádio Contact 
Liberec, Rádio Černá Hora a Rádio Proglas a 4 programy přijímatelné částečně: BBC, Kiss jižní Čechy, 
Rádio Blaník a Rádio Evropa 2 - Východní Čechy, jak je Radě známo z její úřední činnosti. 

Z toho je patrné, že již nyní je prostředí v oblasti provozování rozhlasového vysílání na pokrytém území 
značně konkurenční vzhledem k počtu obyvatel (36 299), kteří budou přijímat signál z vysílače Kutná 
Hora nemocnice 92,5 MHz /100 W. 

Rada hodnotila též počet dříve vyhlášených licenčních řízení vdané oblasti a počet jejich účastníků. 
V oblasti pokryté kmitočtem Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz byla v minulosti vyhlášena 2 licenční řízení. 

Do licenčního řízení na kmitočtovou síť Kutná Hora 90,2 MHz /1 kW, Praha 98,1 MHz / 1 kW, Pardubice 
91,1 MHz / 0,1 kW, konaného v roce 2001 se přihlásil jediný žadatel, a to původní provozovatel 
předmětných kmitočtů Rádio Bohemia, spol. s r. o. Kmitočtová síť byla přidělena žadateli Rádio Bohemia, 
spol. s r. o. program Kiss 98 FM (dnes Kiss Delta), který do té doby všechny zmíněné kmitočty 
provozoval. K nové licenci Rada přidělila další dva kmitočty sdílené s provozovatelem RKR s.r.o. 
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Do licenčního řízení na kmitočtovou síť Kutná Hora 106,6 MHz / 1 kW a Praha 97,2 MHz /1 kW 
konaného v roce 2001 se přihlásil jediný žadatel, a to původní provozovatel předmětných kmitočtů ESA -
rádio, s.r.o. k provozování rozhlasové stanice Rádio Zlatá Praha (dnes MEDIA BOHEMIA a.s. program 
Fajn rádio). Z toho důvodu mu byla předmětná kmitočtová síť přidělena. 

Podrobnější informace o licenčních řízeních konaných v roce 2001 jsou uvedeny ve zprávě Rady o stavu 
vysílání za období od 1. 1. 2001 - 31 . 12. 2001 

Programy zachytitelné na území Kutné Hory jsou vysílány ze stanovišť: 

Country rádio - stanoviště Kutná Hora 87,7 MHz, kmitočet přidělen jako změna STP (pro cca 61 000 
obyvatel) 

Rádio Beat - stanoviště Kutná Hora 107,5 MHz, kmitočet přidělen jako změna STP (počet obyvatel 
neuveden) 

Fajn rádio - stanoviště Kutná Hora 106,6 MHz, kmitočet byl přidělen v rámci licenčního řízení 

Kiss Delta - stanoviště Kutná Hora 90,2 MHz, kmitočet byl přidělen v rámci licenčního řízení 

Frekvence 1 - stanoviště Pardubice 97,4 MHz, Trutnov 98,4 MHz 

Rádio Blaník Východní Čechy - stanoviště Pardubice 93,9 MHz 

Rádio Hey Profil - stanoviště Čáslav 89,0 MHz 

Rádio Impuls - stanoviště Pardubice 106,0 MHz, Trutnov 92,1 MHz 

Rada dále hodnotila změnu územního rozsahu vysílání na základě map, které zachycují území pokryté 
signálem ze stávajících vysílačů a území pokryté signálem ze stávajících vysílačů + z nového vysílače 
Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W. Nejedná se přímo o sousední oblast navazující na již pokryté 
území, ale území pokryté signálem z vysílače Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz /100 W pokrývá pouhých 
36 299 obyvatel. Jedná se o mírné rozšíření územního rozsahu vysílání, byť nenavazuje na území, na 
kterém provozovatel Rádio Dobrý den, spol. s r.o. již vysílá. Územní rozšíření není nepřiměřené a 
nepřekračuje meze přípustné pro řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

Technické oddělení Úřadu Rady vypracovalo srovnávací mapy území pokrytého signálem z vysílačů 
provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r.o.: Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW; Liberec 93,3 MHz / 
0,5 kW; Liberec-Horní Hanychov 106,1 MHz / 0,1 kW a Turnov 98,8 MHz / 0,1 kW a území pokrytého 
signálem z uvedených vysílačů + vysílače Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz /100 W. Tyto mapy jsou 
součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

Ohledně mírného rozšíření územního rozsahu vysílání Rada vycházela především z dikce ustanovení § 
21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. (změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu 
vysílání), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) rozšíření pokrytého území 
v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání. 

Radě proto s ohledem na shora uvedené skutečnosti a důvody nezbylo než vyhodnotit posuzovaný 
kmitočet Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz /100 Wjako nebonitní. 

Po posouzení žádosti žadatele ve vztahu ke kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 1 0 0 W dospěla 
Rada k závěru, že jeho udělením nedojde k obcházení zákona a porušení zákazu podstatných změn 
parametrů licence. 
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Jak vyplývá ze žádosti účastníka řízení, prostřednictvím přidělovaného kmitočtu má být v nezměněné 
podobě vysílán jeho program Hitrádio FM, jehož se týká původní rozhodnutí o udělení licence (licence sp. 
zn.: 2006/1019/zab/KAL, č.j. Mal/2918/08). 

Jak vyplývá ze shora uvedených zjištění kmitočet Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W sice 
geograficky nenavazuje na již přidělené kmitočty, ale území pokryté signálem z vysílače Kutná Hora 
nemocnice 92,5 MHz / 100 W pokrývá pouhých 36 299 obyvatel, nezměnily by se proto podstatně 
skutečnosti, které by byly hodnoceny při posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí 
Rady podle § 17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb. ve vztahu k již pokrytému území. 

Dále žadatel v žádosti uvedl skutečnosti svědčící o jeho organizační (personální obsazení a konkrétní 
organizační struktura), ekonomické (obchodní plán) a technické připravenosti k zahájení vysílání z 
předmětného kmitočtu. Z hlediska transparentnosti vlastnických vztahů lze ze skutečností sdělených 
žadatelem identifikovat společníka žadatele. 

V souvislosti s těmito skutečnostmi není žádný důvod k tomu, proč by změna územního rozsahu vysílání 
v relativně malém rozsahu (jak shora uvedeno) měla vést k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení, neboť organizační připravenost je dána v souvislosti s již probíhajícím vysíláním z jiných kmitočtů 
a zahájením vysílání z nového kmitočtu se na ní nic nemění. Náklady na zahájení vysílání již vyráběného 
programu z nového kmitočtu jsou v porovnání se zahajováním zcela nového vysílání také podstatně 
menší a technickou připravenost žadatel popsal, přičemž s ohledem na jeho skutečné provozování 
vysílání z jiných kmitočtů by Rada neměla důvod o jeho technické připravenosti pochybovat. 

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: 19.2.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 16.1.2013, mapa KUTNA HORA N E M O C N I C E 92,5 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.02.25 12:35:46 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ i r r Location: Praha 
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Příloha č.2 k dopisu čj.: ČTÚ-174/2013-613 ze dne 3. 1. 2013. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače KUTNA HORA N E M O C N I C E 
92,5 MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (51 905 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
I I 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

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

Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
Papírová 537/0 
46001 Liberec 1 

S p . zn./ldent.: 2013/64/bar/Rád 
Č.j.: bar/1087/2013 
Zasedání Rady č. 5 - 2013 / poř.č.: 4 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

R O Z H O D N U T Í 

Rada uděluje provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec-Nové 
Město, identifikační číslo 60279001, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Hitrádio FM (licence udělena rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008) 
spočívající ve změně programového schématu a v úpravě počtu zpravodajských vstupů: 

Programové schéma: 

od 6.00 do 9.00 hod. praktické ranní informace, očekávané počasí, dopravní servis, přehledy tisku, 
očekávané události dne, souhrn událostí dne minulého apod. 

od 9.00 do 12.00 hod. dopolední blok s nejrůznější tematikou typu knižní novinky a literatura, film 
a filmové události, automobilismus, gastronomie, turistika, životní prostředí 
apod. 

od 12.00 do 15.00 hod. kontaktní vysílání a soutěže 

od 15.00 do 19.00 hod. informace z regionu i ČR, které přinesl den, kontaktní vysílání 

od 19.00 do 6.00 hod. blok hudby, speciální pořady 

Počet zpravodajských relací: 
- v pracovní dny od 6.00 do 9.00 hod. zpravodajské vstupy každou celou hodinu a vždy v půl 
- v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. zpravodajské vstupy jednou za hodinu 
- o víkendu zpravodajské vstupy v čase od 8.00 do 17.00 hod. s tím, že jejich počet a umístění bude dáno 
aktuální potřebou 

Odůvodnění: 

Dne 15. ledna 2013 pod čj. 598/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio Dobrý den, spol. 
s r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve 
změně licenčních podmínek podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to konkrétně 
ve změně programového schématu a v úpravě počtu zpravodajských vstupů. 
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Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 16. 1. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

Rada posuzovala rovněž námitku posluchače, který uvedl, že případnou změnou programového schématu 
by došlo k popření skutečností, na základě kterých byla licence udělena. Přitom odkázal na rozhodnutí 
Rady o udělení licence tomuto provozovateli, zejména pak na skutečnost, že podle odůvodnění dotyčného 
rozhodnutí se žadatel chtěl od tehdejších rozhlasových stanic v regionech odlišit, že Rada považovala 
program žadatele za jedinečný a že formát programu žadatele podle názoru Rady přináší do regionu nové 
programové prvky; z uvedených důvodu navrhl žádost provozovatele o udělení předchozího souhlasu se 
změnou licenčních podmínek zamítnout. Přestože Rada nemá povinnost přihlédnout k námitce posluchače, 
který není účastníkem tohoto řízení, po věcné stránce se jí zabývala, a to z hlediska zákonných důvodů 
týkajících se posuzování žádostí tohoto druhu. 

Ačkoliv nelze přehlédnout, že navrhovanou změnou licenčních podmínek by došlo k ukončení vysílání 
zpravodajství ve večerních a nočních hodinách, počet a časové polohy zpravodajských vstupů ani programové 
schéma vysílání v tomto konkrétním případě nepatří mezi programové podmínky, které vedly Radu k udělení 
licence, jak vyplývá z přílohy č. 2 k rozhodnutí Rady sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008 o udělení 
licence tomuto provozovateli. Rovněž ze zmínek v odůvodnění tohoto rozhodnutí o jedinečnosti programu 
žadatele a nových programových prvcích nelze dovodit, že by navrhovaná změna byla takového charakteru, 
že by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Protože Rada neshledala důvody, pro které by bylo možné žádost zamítnout, nezbylo Radě než žádosti 
provozovatele vyhovět a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

V Praze dne: 5.3.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.03.07 14:41:55 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ __ - . „ Location: Praha 
1087-2 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova i|i|/6.12000 Praha 2 
TeL: + q20 27̂  813 830 / Fax: + £po 2/q 810 885 / e-mail: info(S)rrtv. 
www.rrtv.cz 

Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
Papírová 537/0 
46001 Liberec 

Rádio Ještěds.r.o. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 

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

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

S p . zn./ldent.: 2011/472/zab/KAL 
Č.j.: zab/374072013 
Zasedání Rady č. 15 - 2013 / poř.č.: 13 

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 
Dobrý den, spol. s r.o. IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 537, PSČ 460 01 změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio "dobrý den" (licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL), spočívající ve zvýšení výkonu vysílače 
ze stanoviště Turnov 98,8 MHz /100 W na 200 W, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r.o. IČ: 602 79 001, se sídlem Liberec 2, Papírová 
537, PSČ 460 01 , souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio "dobrý den" (licence sp. zn. 
2006/1019/zab/KAL), spočívající ve zvýšení výkonu vysílače na stanovišti Turnov 98,8 MHz / na 200 W, 
souřadnice WGS 84: 15 08 51 / 50 35 24. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Turnov 
98,8 M H z / 2 0 0 W. 

Odůvodnění: 

Rádio Dobrý den, spol. s r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio "dobrý den" 
(licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 
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Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW; Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW; Liberec-Horní Hanychov 106,1 MHz 
/0 ,1 kW; Turnov98,8 MHz /0 ,1 kW. 

Účastník řízení, Rádio Dobrý den, spol. s r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 17. května 2011 č.j. 
4256 o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve zvýšení 
výkonu vysílače Turnov 98,8 MHz / 100 W na 200 W pro program Rádio "dobrý den" (licence sp. zn. 
2006/1019/zab/KAL). 

Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 19. července 2013 č.j. 7355 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet tak, tak bylo uvedeno 
v žádosti: 

Turnov 98,8 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 08 51 / 50 35 24 
ERPmax 0,2 kW 
Zvýšení ERPmax. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtené 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 18. 7. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro Turnov 98,8 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel 22 376 což je o 5 376 obyvatel více než 
z původního výkonu vysílače. 

Původní výpočet byl zpracován dle výpočetního systému RadioLab a bylo (dle teoretických výpočtů) 
z vysílače Turnov 98,8 MHz / 100 W (původní výkon) zásobeno cca 17 000 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. 

Územní rozsah: 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

V předmětné žádosti o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající 
ve zvýšení výkonu vysílače Turnov 98,8 MHz / 100 W na 200 W s e nejedná o přidělení nového kmitočtu, 
nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající 
ve zvýšení výkonu vysílače Turnov 98,8 MHz. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, 
který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a v daném případě se tak 
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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 22 376, což je o cca 
5 376 obyvatel více než z původního stanoviště, dojde v důsledku přesunu stanoviště o nepatrné 
zvětšení území pokryté signálem. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Turnov 98,8 MHz / 200 W zaslaný 
Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z vysílače Turnov 98,8 
MHz / 200 W na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném 
měřítku z původního výkonu kmitočtu Turnov 98,8 MHz / 1 0 0 W a výkonu dle nové koordinace kmitočtu, 
tj. Turnov 98,8 MHz / 200 W. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zvětšení území pokryté 
signálem. 

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. 

Účastníci řízení: 

Účastníku řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím souboru technických parametrů Liberec 93,3 MHz / 500 W. Do předmětného licenčního řízení se 
přihlásili níže uvedení žadatelé, a to: 

Rádio Ještěd s.r.o., Koperníkova 794/6,12000 Praha; 
RÁDIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha; 
nástupnická organizace MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2; (dříve RÁDIO 
CRYSTAL s.r.o.). 

Dalšími soubory technických parametrů, na kterých účastník řízení Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
provozuje rozhlasové vysílání, jsou: 

Turnov 98,8 MHz / 100 W; Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW; Liberec-Horní Hanychov 106,1 MHz 
/0 ,1 kW. 

Rada zaslala stanovisko ČTÚ výše uvedeným účastníkům řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů Liberec 93,3 MHz / 500 W 
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 
týkající se zvýšení výkonu Turnov 98,8 MHz / 100 W na 200 W, tvořila přílohu oznámení účastníkům 
řízení. 

K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. 
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Účastník řízení RÁDIO BONTON a.s. zaslal Radě své stanovisko, ve kterém sděluje, že: 
k technickým parametrům koordinace kmitočtů nemá připomínek, a že jako provozovatel rozhlasového 
vysílání nesouhlasí s vyslovením souhlasu se změnou souboru technických parametrů a územního 
rozsahu vysílání spočívající ve zvýšení výkonu vysílače Turnov 98,8 MHz / 100 W na 200 W, neboť by 
jím došlo k tak významnému rozšíření dosavadního pokrytí, že by taková změna souboru technických 
parametrů de facto představovala novou licenci. 

Ostatní účastníci se k dané věci nevyjádřili. 

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 (jeho málo významné 
rozšířeno 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 dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne: 20.8.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 23.7.2013, mapa - Turnov 98,8 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.08.28 13:04:00 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ - . „ _ . Location: Praha 
3740-4 



Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-74 838/2013-613 ze dne 18. 7. 2013. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače T U R N O V 98,8 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (22 376 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 
l l 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

Rádio Dobrý den, spol. s r. o. 
Papírová 537 
46001 Liberec-Nové Město 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/918/bar/Rád 
Č.j.: bar/5310/2013 
Zasedání Rady č. 23 - 2013 / poř.č.: 8 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 
/2001 Sb , o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Rádio Dobrý den, 
spol. s r. o. se sídlem Papírová 537, 460 01 Liberec-Nové Město, identifikační číslo 60279001, dobu platnosti 
licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008 k rozhlasovému vysílání 
programu Hitrádio FM prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 93,3 MHz o vyzářeném výkonu 
500 W z vysílacího stanoviště Liberec, kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště 
Jablonec nad Nisou, kmitočtu 106,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Liberec-Horní 
Hanychov a kmitočtu 98,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Turnov o dobu 8 let, 
tj. do 5. května 2024. 

Název programu: 
Hitrádio FM 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 93,3 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Liberec 
• 99,7 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Jablonec nad Nisou 
• 106,1 MHz /100 W, vysílací stanoviště Liberec-Horní Hanychov 
• 98,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Turnov 

Základní programová specifikace: 

Přátelské rádio pro nejširší spektrum posluchačů s velkým důrazem na místní (regionální) informace 

Další programové podmínky: 

Podle licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 3. 2008 ve znění pozdějších 
změn 

R O Z H O D N U T I 
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Odůvodnění: 

Společnost Rádio Dobrý den, spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM 
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/1019/zab/KAL 
ze dne 26. 3. 2008 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 5. 5. 2016. 

Dne 4. listopadu 2013 pod čj. 10991/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio Dobrý den, 
spol. s r. o. o prodloužení doby platnosti licence. Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na 
žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu platnosti licence prodlouží; dobu platnosti licence lze 
prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o dobu 8 let. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 1 .11 . 
2013. 

Podle ustanovení § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. musí být žádost o prodloužení doby 
platnosti licence k provozování místního (resp. jiného než celoplošného) rozhlasového vysílání doručena 
Radě v období od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada platnost licence neprodlouží v případě, že 
žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu využití kmitočtového spektra 
určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace 
kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila vysílání provozovatele vysílání s licencí. 

Podle ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb. dále Rada platnost licence neprodlouží v případě, 
že provozovateli vysílání s licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné 
porušení povinností v uvedeném ustanovení specifikovaných. 

Protože doba platnosti licence dosud nebyla žadateli prodloužena, žadatel podal žádost o prodloužení doby 
platnosti licence v zákonem předepsané lhůtě a splnil podmínky uvedené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., ze stanoviska Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že nedošlo ke změně plánu 
využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní 
smlouvy týkající se koordinace kmitočtů, která by znemožnila vysílání provozovatele vysílání s licencí, 
a žadateli rovněž nebyla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné porušení 
některé z povinností uvedených v ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb., dospěla Rada k závěru, 
že nic nebrání žádosti provozovatele, a proto žádosti provozovatele vyhověla a dobu platnosti licence 
prodloužila. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

V Praze dne: 17.12.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.12.2013, d iagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.12.20 11:44:14 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

, - „ „ _ „ Location: Praha 
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-118 526/2013-613 ze dne 11 . 11 . 2013. 
Diagram využití rádiových kmitočtů pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lačů provozovatele Rádio Dobrý den, spol. 
s r.o., vypočtené podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 
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Jedn. identifikátor 281299-RRTV 

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

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

 
r o z h o d n u t í :  

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

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

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 



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

 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

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

 



 

Jedn. identifikátor 429274-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10757/2021-str  
Sp. zn. RRTV/2021/649/str  
Zasedání Rady   15-2021/poř. č. 8 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 31.8.2021, Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 
1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto  
 

r o z h o d n u t í : 
 

 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Hitrádio FM (licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26.3.2008) podle ustanovení 
§ 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název 
Hitrádio Contact, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 

 
Dne 23. července 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/9026/2021-vra) provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence sp. zn. 2006/1019/zab/KAL ze dne 
26.3.2008) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu 
programu na nový název Hitrádio Contact. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. Rada podle ustanovení § 21 odst. 
3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by  změna vedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souh lasu musí být shodné s 
kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

 
Dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna rozhodnout o změně skutečností 
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je 
povinna své rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené 
lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. 
Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e).  

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 
RADIO BONTON a.s. 
p7scgzr 
JOE Media s.r.o. 
6inqp7e 
EVROPA 2, spol. s r.o. 
8qdcegr 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
tjpm9nd 
 



 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 2. srpna 2021 vyvěšeno na elektronické úřední desce 
Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). K 
podkladům řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil. 
 
Ohledně možné zaměnitelnosti názvu programu Hitrádio Contact s jinými názvy programů dalších 
provozovatelů Rada shledala, že název by mohl být zaměnitelný s názvem programu Radio Contact 
Liberec. Provozovatelem vysílání tohoto programu je však společnost Radio Contact Liberec spol. s.r.o., 
jejímž jediným společníkem je společnost MEDIA BOHEMIA, a.s. Provozovatelem rozhlasové sítě „Hitrádií“ 
je rovněž společnost MEDIA BOHEMIA, a.s. 
 
Změna názvu programu sama o sobě nezakládá důvod pro neudělení licence na základě veřejného slyšení, 
neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové 
skladby navrhované účastníky licenčního řízení 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek. 
 

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

 



 

Jedn. identifikátor 484457-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/7998/2022-
blu  
Sp. zn. 2022/553/blu  
Zasedání Rady   10-2022/poř. č. 7 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 28. 6. 2022, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto 

 
rozhodnutí:  

 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, , transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 
231/2001 Sb., pro program Hitrádio Contact (licence sp.zn. 2006/1019/zab/KAL) se soubory 
technických parametrů Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW, Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW, 
Liberec - Horní Hanychov 106,1 MHz / 0,1 kW a Turnov 98,8 MHz / 0,2 kW na dobu do 10. října 
2025. 

 

 
Název programu: 

• Hitrádio Contact 

 

Časový rozsah vysílání: 

• 24 hodin denně 

 

Územní rozsah vysílání: 

• Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW, Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW, Liberec - Horní Hanychov 
106,1 MHz / 0,1 kW, Turnov 98,8 MHz / 0,2 kW 

 

Základní programová specifikace: 

• Přátelské rádio pro nejširší spektrum posluchačů s velkým důrazem na místní (regionální) 
informace 

 

Další programové podmínky: 

• Podle licence sp.zn. 2006/1019/zab/KAL udělené rozhodnutím Rady ze dne 26. března 20008 
ve znění pozdějších změn. 

 

 
 

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



Odůvodnění:  
 

Dne 25. května 2022 byla Radě pod č.j. RRTV/6417/2022-vra doručena žádost provozovatele 
MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 231/ /2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále 
jen „zákon č. 231“2001 Sb.“) pro program Hitrádio Contact (licence sp.zn. 2006/1019/zab/KAL) 
s dobou platnosti předmětné licence do 5. května 2024. 
 
Dne 26. května 2022 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost Úřadu Rady (č.j. 
RRTV/6444/2022-blu) o stanovení diagramu využití rádiových kmitočtů pro předmětný kmitočet; 
požadovaný diagram byl Úřadu Rady doručen dne 6. června 2022 v rámci odpovědi Českého 
telekomunikačního úřadu (č.j. RRTV/6684/2022-vra). 

 
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, 
který vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a 
který se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální 
rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové 
vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační 
licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025.  Účastníkem takovéhoto řízení 
o udělení transformační licence je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační 
licence se řídí stejnými pravidly jako při udělení nové licence. Žádost o udělení transformační 
licence obsahuje kromě obecných náležitostí podání náležitosti žádosti o licenci podle § 14 odst. 
1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb.; podklady, které má Rada k dispozici, se nepředkládají. 

 
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. 
měsíce před pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 
Sb.). Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání 
shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel 
rozhlasového vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 
písm. d) zákona č. 231//2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 
 
Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení transformační licence v zákonem 
stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že 
bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí 
analogové vysílání na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové 
vysílání. 
 
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k 
provozování rozhlasového vysílání ve výši 25 000,– Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku 
správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 30. listopadu 2018. 
 
Žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
Rada tudíž dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační 
licence vyhovět, a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. Nedělitelnou přílohou tohoto 
rozhodnutí jsou potom diagramy využití radiových kmitočtů Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW, Jablonec 
nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW, Liberec - Horní Hanychov 106,1 MHz / 0,1 kW a Turnov 98,8 MHz 
/ 0,2 kW, tak jak byly Radě poskytnuty v rámci stanoviska Českého telekomunikačního úřadu č.j. 
RRTV/6684/2022-vra. 
 
 
 



Poučení:  
 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba 
přípustná. 
 
Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání 
transformační licence, pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat 
ve svém vysílání přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí 
analogové vysílání v termínu stanoveném usnesením vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 - Diagram využití radiových kmitočtů Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW 
 

Příloha č. 2 - Diagram využití radiových kmitočtů Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW 
 

Příloha č. 3 - Diagram využití radiových kmitočtů Liberec - Horní Hanychov 106,1 MHz / 0,1 kW 
 

Příloha č. 4 - Diagram využití radiových kmitočtů Turnov 98,8 MHz / 0,2 kW 
 
 
 



Příloha č. 3 k dopisu čj. ČTÚ-26 599/2022-613 ze dne 6. 6. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu LIBEREC VODARNA 93,3 MHz provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., určeného pro analogové rozhlasové 
vysílání v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 

 
 



Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-26 599/2022-613 ze dne 6. 6. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu JABLONEC NAD NISOU 4  99,7 MHz provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., určeného pro analogové 
rozhlasové vysílání v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 

 
 



Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-26 599/2022-613 ze dne 6. 6. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu LIBEREC HANYCHOV 106,1 MHz provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., určeného pro analogové 
rozhlasové vysílání v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 

 
 



Příloha č. 4 k dopisu čj. ČTÚ-26 599/2022-613 ze dne 6. 6. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu TURNOV 98,8 MHz provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., určeného pro analogové rozhlasové vysílání 
v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 
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