
RADA CESKE REPUBLIKY 
pro rozhlasové a televizní vysílání «MÍO* 

a i a / O , Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz M 

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE 

Účastník řízení: Rádio Profil s.r.o. 
Na Hrádku 105 
Pardubice 

PSČ: 530 02 

Jednatel: PhDr. Naděžda Zálesákova 

Způsob jednání: Společnost navenek zastupuje 

jednatel, výkonný ředitel v rozsahu 

pravomocí daných společenskou smlou

vou. 

Č.j.: Ru/107/01/^// 
Zasedání Rady 8 bod 9 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti Rádio Profil s.r.o. se sídlem v Pardubicích, Na Hrádku 105, IČO : 
15053164, l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s n á z v e m 
Rádio PROFIL. 

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

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


2) Specifikace vysílání: v pásmu VKV I I , název stanice je Rádio PROFIL. Časový rozsah vysílání 
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební rádio rodinného typu, kontaktní 
pořady, komerce, zpravodajství se zaměřením na region. 

3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

96,9 MHz/1 kW Pardubice-TKB 
95,7 MHz/0,15 kW Hradec Králové-Hotel 
96,3 MHz/0,2 kW Havlíčkův Brod-Vršovice 
103,6 MHz/1 kW Chotěboř 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré 
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho 
žádosti o licenci č. RR 0518. Tyto údaje tvoří text 3 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří přílohy č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. 

Přílohy č. 1, 2, 3,4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0518, doručená Radě dne 
19.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 680, doplněná podáním 
doručeným Radě dne 16.3.2001 pod č.j. 1064, s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., 
v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice Rádio PROFIL, 
výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 
551, ze dne 13.3.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá 
obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice ze dne 13.2.2001), předložené v průběhu správního řízení 
a projednané při předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při veřejném slyšení dne 27.4.2001. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, 
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných 
sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 



Rada konstatovala, že společnost Rádio Profil s.r.o. je způsobilá stát se provozovatelem s licencí 
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění. 

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, dle 
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v plataém znění, dne 4.3.2001. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení 
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se 
pohlíží, jako by nebyla podána. 

V Praze dne 9.5.2001 



PŘÍLOHA č.l 

Název stanice: ..EMÍ9..?E.QZ?.k.... 
Časový rozsah vysílání: .2^.h9M^.ŮP™á 
Základní charakteristika programu: Hudební rádio rodinného typu,kontaktní 

..p.9í£.4y.?kpj^ 

PROFIL STANICE 
/.. ./ 
Rádio PROFIL bude klasickou hudební rozhlasovou stanicí,která nebude přebírat program 
žádné jiné stanice. Veškeré vysílání bude odbavováno z vlastního studia dle pevného 
programového schématu 24 hodin denně. /.../ Informacemi bude mít rádio PROFIL 
regionální charakter./.../ Věkově chceme oslovit posluchače stanice tzv. rodinného typu -
tedy dospívající děti a jejich rodiče./cca 30 - 50 let s možným přesahem zejména do mladší 
kategorie/. /.../ 
Podstatným prvkem vysílání budou dopravní informace z celého regionu,které zaznamenají 
případné výkyvy počasí a budou řidičům oporou na jejich cestách. Hlavním cílem stanice 
s tradiční značkou Rádio PROFIL je přinášet zábavu a potřebné i užitečné informace. /.../ 

Charakteristika programu 

Hudební formát 
/.../ Hudební vysílání nabídne posluchačům to nejlepší z hitů 
od 70. let do současnosti. / . . . / 

Česká hudební produkce vzhledem k produkci zahraniční bude mít v hudebním formátu 
Rádia PROFIL převahu. /. . . / 

Slovesný program 
/.. ./ Mluvené slovo bude rozděleno do těchto kategorií: 
AJ reklama 
B/zpravodajství 
C/informační servis 
D/ publicistika 
E/ moderace zábavy /.../ 

Ad B/ Zpravodajství 
/.../ 

Rádio PROFIL bude připravovat zpravodajské relace v každou celou hodinu od šesté 
hodiny ranní do 19 hodin večer včetně.Ranní vysílání navíc 
obohatí přehled očekávaných zpráv a aktuální zprávy ze sportu. /. . . / 

Řazení zpráv bude podle těchto hledisek: 
1 .aktuálnost (využije se tak jedna z největších předností rádia) 
2. regionálnost( přednost mají aktuální informace z regionu) 
3. aktualita národní (výjimečně zahraniční) 
4. sport národní a regionální 
5. zajímavost - ověřený bulvár 
6. počasí 
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Ad. CY informační servis 
Nejpodstatnější službou,kterou budeme nabízetje dopravní zpravodajství. 
/. . ./ 
Ztráty a nálezy - především pejsků - to je další posluchači žádaná služba. 
Horoskopy - to je další informační servis pro posluchače Rádia PROFIL. 
Astrologická znamení se týkají VŠECH posluchačů rádia PROFIL. / . . . / Dvě relace denně -
dopolední na dnešní den,odpolední na zítřek /.../ 

Ad D/publicistika 
/.. ./ 
Rádio PROFIL proto bude zařazovat tzv.publicistické miniatury. 
Krátké rozhovory,tečky za zprávami,informační glosy - např.ke sportovním utkáním ,sestřihy 
rozhovorů,zakomponované přímo do vysílání zpravodajských bloků.Tématicky budou 
publicistické miniatury zařazovány do vysílání 
z hlediska aktuálnosti a vztahu k regionu. 
Novinkou ve vysílání Rádia PROFIL bude víkendový magazín 
o koních - TURF magazín. / . . . / 

Ad E / moderace zábavy 
Písničky na přání z živého telefonátu - to budou tři hodinové bloky denně ve vysílání Rádia 
PROFIL./.../ 

/. . ./ Podíl hudby a mluveného slova 80 % hudby a 20 % mluveného slova.Podíl informací 
z regionu 25 % mluveného slova. 

Návrh vysílacího schématu 

RANNÍ BLOK 
Čas 5 - 9 hodin 
Každou hodinu uvede znělka stanice Rádio PROFIL 
Následuje znělka zpráv a čtené aktuální zprávy. 
Jingl oddělí mluvené slovo od hudebního vysílání. 
Moderátor ve svých vstupech poskytuje informační servis především o počasí a sjízdnosti 
silnic.Vždy před celou následující hodinou uvede další hudební program. 
Reklama je uveřejňována ve dvou či třech,výjimečně ve čtyřech reklamních blocích.Vždy je 
oddělena znělkou před a po odeznění bloku . 
Ranní vysílací schéma zahrnuje bleskové zprávy vždy 30 minut po celé.Ranní zpravodajství 
tak slouží jako nenásilná časomíra. 

DOPOLEDNÍ BLOK 
Čas 9 - 1 2 hodin 
Dopolední blok uvedou horoskopy. 
Po nich následují písničky na přání - aktuální telefonáty posluchačů. 
Vstupy moderátora a krátké rozhovory s volajícími jsou omezovány pouze bloky reklamy. 
Dopolední blok od 10 do 12 hodin začíná opět identifikační znělkou stanice a v 
v celou hodinu zprávami.Poté následují informace o sjízdnosti silnic.Prostor dostanou 

telefonáty, vstupy radiohlídek z roadshow,vyhlášení soutěží aj. 
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ODPOLEDNÍ BLOK 
Čas 1 2 - 17 hodin 
Odpoledne zahájí písničky na přání v pravé poledne.Hodina opět s živými telefonáty 
posluchačů.V odpoledním blokuje bohatší nabídka malé publicistiky a zpráv takjak je 
nabízejí zpravodajové a redaktoři.Každá hodina je opět zahájena znělkou stanice,po ní 
následuje aktuální zpravodajská relace. 
V 15 hodin zazní horoskopy na další den.Na svůj horoskop se posluchači ptají také 
v písničkách na přání. 

PODVEČERNÍ BLOK 
Čas 1 7 - 19 hodin 
Podvečerní písničky na přání od 17 do 18 hodin patří posluchačům,kteří mohou poslouchat 
stanici až v druhé polovině dne.Znělka a aktuální zprávy zahájí blok po 18 hodině 
.Zpravodajská relace v 19 hodin uzavírá den přehledem informací a očekávanými 
událostmi.Pravidelné budou též telefonáty ze sportovních utkání - v tomto čase především 
z utkání extraligy ledního hokeje. 

VEČERNÍ BLOK 
Čas 19-24 hodin 
Jedná se o čas,kdy rádia mají největší konkurenty v nabídce televizí. 
Proto v tento čas rádio PROFIL bude vysílat především kvalitní hudbu,písničky na přání 
z dopisů či internetu. Vysílání je již bez zpravodajských relací. 

NOČNÍ BLOK 
Noční vysílání Rádia PROFIL je sestaveno pro všechny,kteří mají rádi 
osvědčený humor známých českých herců.Noci plné hvězd - drobné scénky jsou doplněny 
příjemnou hudbou pro všechny,kteří nemohou nebo nesmějí v noci spát.. 

/.../ 
Cílová skupina recipientů Rádia PROFIL /.../: věk 25 - 50 let s přesahem /.../ 

3 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

r. ~i 
Účastník řízení: 

Rádio Profil s.r.o. 
Na Hrádku 105 
530 02 Pardubice 

L 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/25/04Jiif 
Zasedání R a d y 3 / b o d 15 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RR 0518 k provozování rozhlasového vysílání na 
stanici RÁDIO Profil, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/107/01 ze dne 9. května 2001 (ve znění změn), o 
kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 14. ledna 2003, doplněným dopisem 
doručeným dne 26. ledna 2004 a to: 

1. změnou označení názvu programu na: 

Radio HEY Profil 

Účastník řízení je povinen začít používat nový název do 30 dnů od nabytí právní moci správního rozhodnutí. 

2. změnou licenčních podmínek: 
v části „charakteristika programu" v odstavci „slovesný program" se text „Podíl hudby a mluveného slova: 
80% hudby a 20% mluveného slova" nahrazuje textem: „Podíl mluveného slova mimo reklamu bude 7% 
- 10%v pracovní dny v prime time od 6,00 do 18,00 hod." 
v části „profil stanice" v první větě se ruší text „ která nebude přebírat program žádné jiné stanice". 
v části „profil stanice" druhý odstavec se text: „Podstatným prvkem vysílání budou dopravní informace 
z celého regionu, které zaznamenají případné výkyvy počasí a budou řidičům oporou na jejich cestách" 
nahrazuje textem: Jedním z prvků vysílání budou I dopravní informace z celého regionu, které 
zaznamenají případné výkyvy počasí a budou fídičům oporou na jejich cestách." 
změnou programu v souladu s přilohou č. 1. o jedné straně, která je nedilnoú součástí tohoto 
rozhodnutí. 

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


Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
dne 21 . ledna 2004. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 s.ř.s. žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 3. února 2004 



VŠEDNÍ DNY - Zák ladn í denn í č a s o v á c h a r a k t e r i s t i k a p r o g r a m u 

Ranní b lok 06.00 - 0 9 . 0 0 
Úkolem ranního vysílání je vnést mezi vstávající, snídající či cestující pos luchače 
dobrou náladu a opt imismus, informovat je o předpovědi počasí , eventue lně dopravní 
situaci, zaj ímavostech a důleži tých zprávách, regionálních událostech atd. 
Zpravodajství 06.00 - 08.30 každou půlhodinu. 

Dopo lední b lok 09.00 - 1 4 . 0 0 
V této době bude program or ientován na posluchače, kteří rádio poslouchají při práci 
Denní tok programových prvků, průběžně dle důleži tost i zařazovány informace, 
servisní informace či zaj ímavost i z různých oblastí . Předpolední zábava , pohoda, 
připadne dle aktuálnosti publicist ické rubriky, kultura a spo lečenské rubriky. Kolem 
poledne sníženi f rekvence informačního toku. Průběžně písničky na přáni telefonicky 
nebo vzkazy SMS. Zpravodajství 09.00 - 11.00 každou hod inu . 

Odpo ledn í b lok 1 4 . 0 0 - 1 9 . 0 0 
Ve své náplni se odpolední blok příliš neliší od bloku dopo ledního . Vysí lán i je proto 
dle aktuálnosti doplňováno informacemi o kultuře, event. nabídce p rogramů kin apod. 
Nebude chybět (od 14.00 do 18.00) pravidelné zpravodajstv í s výrazně regionálním 
charakterem zakončené souhrnem v 18.00 hod. 

Večerní b lok 19.00 - 24.00 
Večerní vysílání přináší ve své náplni zvolnění, relaxaci a odpočinek, snížení 
informačního toku ale také kontakt s pos luchačem např. v rámci hodiny písniček na 
přáni mezi 19.00 a 20.00. 

Noční hudebn í b l o k 00.00 - 06.00 
Noční vysílání zaměřené především na hudební proud dop lněné event. předtočenými 
servisními informacemi (počasí) odbavované automat icky bez pří tomnost i 
moderátora 

VÍKENDOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Víkendy budou povšechně volnější v informacích, t e m p u i jednot l ivých vs tupech. 
Zaměření spíše na relaxaci a odpočinek, snížení in fo rmačního toku. Lidé maj i 
odlišnou náplň dne v pracovní části týdne a j inou o v í kendech . Odl išnost i ve zvycích 
a chování lidí ve dnech volna musí respektovat i p rog ram. Pnb v íkend proto máme 
modifikovanou programovou strukturu, která respektuje 
• j inou dobu začátku aktivní části dne (vstávání) 
• pomalejší rytmus volného dne 
• nahrazení práce j inými aktivi tami a odpoč inkem 
• pohodu, odpočinek a relaxaci 
• menši zájem posluchačů o kontroverzní témata 
• o víkendech a svátcích bude zpravodajství jen v sobotu dopo ledne do 10.00 hod. 

Servisní informace pak obvykle v průběhu dne. 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

r 
Účastník řízení: Radio Profil s.r.o. 

Na Hrádku 105 

530 02 Pardubice 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Zasedán íTtedy 13/ poř. č. 23 
Vyřizuje: Michaela Zábojníkova 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 28. června 2005 toto 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio HEY Profil prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/107/01 ze dne 9. května 2001, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31 . prosince 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 13. května 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu 
Rady pod č.j. 1534, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 31 . prosince 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o 
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší 
dobu. 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel 
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

ROZHODNUTÍ: 

2015. 

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


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

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 23. května 2005; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 2. června 2005; 
• potvrzení Finančního úřadu v Pardubicích, že ke dni 25. května 2005 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích, že ke dni 23. května 2005 nemá 

splatný nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; 

• čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními : 
VZP ČR - Pardubice potvrzuje, že k 23. květnu 2005 nemá splatný nedoplatek; 

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

Radim Parízek - k 26. květnu 2005 - nemá záznam; 
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.; 
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce 
za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - 0 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. 
a licenci prodloužila na dobu do 31 . prosince 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 20. května 2005. 



Poučení: 

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

V Praze dne července 2005 

Ing. Jlff Šenkýř 
pověřený místopředseda 

Rady-p f©^zh las^v^a je^v izn í vysílání 

pro rozhlasová a televizní 
vysíiání 

100 00 Praha 10, Krátká 10 



InFin, s.r.o. 
IČ: 25637096 
Na Žertvách 132/24 
18000 Praha 8 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/626/STR/Sta 
Č.j.: STR/2815/2011 
Zasedání Rady č. 15 - 2011 / poř.č.: 31 

ROZHODNUTÍ 

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

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje společnosti InFin, s.r.o. souhlas s fúzí sloučením podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 
Sb. provozovatelů rozhlasového vysílání Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské 
inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o. a Rádio Profil, s.r.o. na jednu nástupnickou společnost, a to 
na společnost Star Promotion, s.r.o. 

Účastník řízení, společnost InFin, s.r.o., je povinna Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30 
dnů od zapsání změn v obchodním rejstříku. 

Odůvodnění: 

Dne 24. června 2011, č.j. 5230/2011, ve znění doplnění č.j. 6349/2011 ze dne 12. srpna 2011, byla 
Radě doručena žádost společnosti InFin, s.r.o. o udělení souhlasu s přeměnou uvedených 
právnických osob formou fúze sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na jednu 
nástupnickou společnost, a to na společnost Star Promotion, s.r.o., IČ: 265 06 700, sídlem Praha 1, 
Národní 36, PSČ 110 00. 

Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem 
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze 
sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s 
ručením omezeným nebo akciové společnosti. 
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Žadatel ve své žádosti uvádí, že navrhovanou fúzí nedojde k omezení plurality informací ve smyslu § 
56 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

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 od doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne: 23.8.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2011.09.12 15:10:28 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova nnf 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

Star Promotion, s.r.o. 
Na žertvách 132/24 
18000 Praha 8 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/405/bar/Sta 
Č.j.: bar/2854/2013 
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / poř.č.: 17 

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 podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Star Promotion, 
s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí souhlas 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
HEY Profil prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/107/01 ze dne 
9. 5. 2001) spočívající ve změně programového schématu a dalších licenčních podmínek. 

Programové schéma: 

od 0.00 do 5.00 hod. Noční hudební vysílání se zaměřením rock a poprock s přesahem do popu 
a country, pořady ze záznamu 

od 5.00 do 9.00 hod. Ranní vysílání - posluchačský informační servis, zprávy, dopravní informace, 
počasí, informace z kultury 

od 9.00 do 18.00 hod. Dopolední a odpolední blok - pestrý kaleidoskop zajímavostí, zábavy, 
diskusní témata s hosty (např. finance, právo, politika, euroinformace), 
soutěže, hudební bloky se zvýrazněním podílu hudebních složek country 
a folk, pozvánky na kulturní pořady, komentáře k očekávaným událostem 

od 18.00 do 24.00 hod. Pohodový a kontaktní večer - kontaktní večer se zajímavými hosty, autorské 
pořady, večer plný hudby se zvýrazněním podílu hudebních složek popu, 
poprocku, folkrocku, folku a country, informace z kultury, hudební relaxace, 
pořady ze záznamu 

Příklady jednotlivých programových prvků: autorské pořady, hudební soutěže, kaleidoskop zajímavostí, 
hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata 

Licenční podmínka tykající se zpravodajství ve víkendovém vysílání: 

• o víkendech a svátcích bude zpravodajství zařazováno spíše sporadicky, avšak s ohledem na 
aktuální dění v České republice nebo ve světě 

http://www.rrtv.cz


Odůvodnění: 

Dne 14. května 2013 pod čj. 4894/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele Star Promotion, 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 dalších licenčních podmínek. 

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 15. května 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 
Provozovatel byl jediným žadatelem o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného 
souboru technických parametrů. 

Protože Rada shledala, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení 
a nebyl zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, 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: 25.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.10 12:30:38 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova n^j 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

InFin, s. r. o. 
Na žertvách 24/132 
180 00 Praha-Libeň 
Česká republika 

Star Promotion, s. r. o. 
Na žertvách 24/132 
180 00 Praha-Libeň 
Česká republika 

DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. 
o. 
Jana Palacha 1025 
293 01 Mladá Boleslav-Nové Město 
Česká republika 

COUNTRY RADIO s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
101 00 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/508/bar/ lnF 
Č.j.: bar/3384/2013 
Zasedání Rady č. 14 - 2013 / poř.č.: 21 

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. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností Star 
Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO s. r. o. formou fúze 
sloučením do nástupnické společnosti InFin, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, 
identifikační číslo 25637096. 

Odůvodnění: 

Dne 12. června 2013 pod čj. 6044/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti InFin, s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří provozovatelů rozhlasového 
vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti InFin, s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8 
zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA 
BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO s. r. o. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 14. 6. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

R O Z H O D N U T I 

http://www.rrtv.cz


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. 

Protože společnost InFin, s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených společností a nebyl zjištěn ani 
žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

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

V případě uskutečnění přeměny, ke které Rada tímto rozhodnutím udělila souhlas, je společnost Radio 
Investments s. r. o. povinna podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu v obchodním 
rejstříku týkajícího se této společnosti tak, aby obsahoval předmět podnikání „provozování rozhlasového 
vysílání". 

V Praze dne: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.08.02 23:09:35 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

InFin, s. r. o. 
Na žertvách 24/132 
18000 Praha-Libeň 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/824/bar/ lnF 
Č.j.: bar/4808/2013 
Zasedání Rady č. 20 - 2013 / poř.č.: 53 

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 InFin, s. r. o. 
se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25637096, předchozí souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
HEY Profil prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/107/01 ze dne 
9. 5. 2001) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country VÝCHOD. 

Odůvodnění: 

Dne 18. září 2013 pod čj. 9469/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele InFin, s. r. o. o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country VÝCHOD. 

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 19. 9. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. Vzhledem 
k tomu, že provozovatel byl jediným žadatelem o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
předmětného souboru technických parametrů, je účastníkem řízení pouze žadatel. 

Základní programová specifikace programu je „Hudební rádio rodinného typu, kontaktní pořady, komerce, 
zpravodajství se zaměřením na region". Požadovaný název programu tedy není v rozporu se základní 
programovou specifikací. 

R O Z H O D N U T I 
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Podle licenčních podmínek má hudební formát nabídnout posluchačům „to nejlepší z hitů od 70. let do 
současnosti" a v hudebním formátu má mít převahu česká hudební produkce vzhledem k produkci zahraniční. 
Budou-li dodrženy uvedené licenční podmínky, není požadovaný název programu v rozporu se stanoveným 
hudebním formátem. 

Požadovaný název programu není v rozporu ani s aktuálním programovým schématem, k němuž Rada 
udělila souhlas svým rozhodnutím sp. zn. 2013/405/bar/Sta ze dne 25. 6. 2013, neboť hudební styl country 
je obsažen ve vysílání dopoledního a odpoledního bloku, tj. od 9.00 do 18.00 hod. („hudební bloky se 
zvýrazněním podílu hudebních složek country a folk"). V ostatních obdobích je tento hudební styl sice obsažen 
v menší míře (od 0.00 do 5.00 hod. „noční hudební vysílání se zaměřením rock a poprock s přesahem do 
popu a country", od 18.00 do 24.00 hod. „večer plný hudby se zvýrazněním podílu hudebních složek popu, 
poprocku, folkrocku, folku a country"), avšak s ohledem na skutečnost, že se jedná o spíše okrajová časová 
období (nikoliv tzv. prime time), lze mít za to, že to nebrání zahrnutí názvu tohoto hudebního stylu do 
označení (názvu) programu. 

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: 5.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.11.08 13:20:25 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. o n o 0 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

RADIO UNITED BROADCASTING s. r. 
o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

InFin, s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Radio Investments s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Agentura TRS spol. s r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2014/200/bar /RUB 
Č.j.: bar/1129/2014 
Zasedání Rady č. 7 - 2014 / poř.č.: 11 

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. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností InFin, 
s. r. o., Radio Investments s. r. o. a Agentura TRS spol. s r. o. formou fúze sloučením do nástupnické 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 

Odůvodnění: 

Dne 20. února 2013 pod čj. 1460/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří 
provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující 
provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO 
s. r. o. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 21 . 2. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

R O Z H O D N U T I 
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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. 

Protože společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených 
společností a nebyl zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět 
a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

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

V případě uskutečnění přeměny, ke které Rada tímto rozhodnutím udělila souhlas, je společnost RADIO 
UNITED BROADCASTING s. r. o. povinna podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu 
v obchodním rejstříku týkajícího se této společnosti tak, aby obsahoval předmět podnikání „provozování 
rozhlasového vysílání". 

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.04.02 16:15:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

RADIO UNITED BROADCASTING s. r. 
o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha- Vinohrady 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2014/558/bar/lnF 
Č.j.: bar/2405/2014 
Zasedání Rady č. 13 - 2014/ poř.č.: 16 

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

Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 
Praha-Vinohrady, identifikační číslo 29131901, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 
231/2001 Sb., pro program Country VÝCHOD na kmitočtu 96,3 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Havlíčkův Brod, kmitočtu 95,7 MHz o vyzářeném výkonu 150 W z vysílacího stanoviště Hradec 
Králové, kmitočtu 103,6 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Chotěboř, kmitočtu 96,9 MHz 
o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Pardubice, kmitočtu 89,0 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW 
z vysílacího stanoviště Čáslav, kmitočtu 94,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště 
Trutnov a kmitočtu 91,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Ústí nad Orlicí na dobu 
do 10. října 2025. 

Název programu:  
Country VÝCHOD 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 96,3 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Havlíčkův Brod 
• 95,7 MHz /150 W, vysílací stanoviště Hradec Králové 
• 103,6 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Chotěboř 
• 96,9 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Pardubice 
• 89,0 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Čáslav 
• 94,5 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Trutnov 
• 91,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Ústí nad Orlicí 

Základní programová specifikace: 

Hudební rádio rodinného typu, kontaktní pořady, komerce, zpravodajství se zaměřením na region 

Další programové podmínky: 
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/107/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

R O Z H O D N U T I 
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Odůvodnění: 

Společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (právní nástupce společnosti InFin, s. r. o.) je 
provozovatelem rozhlasového vysílání programu Country VÝCHOD šířeného prostřednictvím vysílačů na 
základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/107/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn, jejíž 
platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/156/05 ze dne 12. 7. 2005 prodloužena do 31. 12. 2015. 

Dne 21 . května 2014 pod čj. 4258/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele InFin, s. r. o. o udělení 
transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě 
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn 
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 
2025. 

Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před 
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné 
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového 
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/ 
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Provozovatel InFin, s. r. o. 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 21 . 5. 
2014. 

Dne 30. 6. 2014 původní žadatel InFin, s. r. o. zanikl v důsledku vnitrostátní fúze sloučením do nástupnické 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., na kterou přešla všechna práva a povinnosti 
původního žadatele. Rada proto pokračovala v řízení se společností RADIO UNITED BROADCASTING 
s. r. o. jako právním nástupcem společnosti InFin, s. r. o., neboť to povaha řízení umožňuje. 

Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět. 
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Poučení: 

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

Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence, 
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na 
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném 
usnesením vlády. 

V Praze dne: 1.7.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 2.7.2014, d iagram využit í rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.07.08 08:30:57 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ „_ . - „ Location: Praha 
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Příloha č.1 k dopisu č.j. ČTÚ-34 410/2014-613 

Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele InFin s.r.o., CASLAV M Ě S T O 89,0 MHz, 
HAVLÍČKŮV BROD I 96,3 MHz, HRADEC K R Á L O V É HOTEL 95,7 MHz, C H O T E B O R 103,6 MHz, 
PARDUBICE T K B 96,9 MHz, T R U T N O V ŠIBENIČNÍ V 94,5 MHz a USTI NAD ORLICI 2 91,8 MHz 
určených pro analogové vysílání v pásmu VKV, stanovený výpočtem podle vyhlášky 
č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 

2/2 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ZJÍ|/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27^ 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4938448 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/676/2016-zab 
2015/950/zab/RAD 
5-2016/ poř.č. 50 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 1.3.2016, Praha 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Country 
VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště Hradec Králové 95,7 MHz / 1 5 0 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to 
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
Hradec Králové 95,7 MHz / 1 5 0 W, na stanoviště Hradec Králové Plotiště 95,7 MHz / 1 5 0 W souřadnice 
WGS 84:15 48 5 2 / 5 0 14 21 . 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hradec Králové Plotiště 
95,7 M H z / 1 5 0 W. 

Odůvodnění: 

Dne 21. října 2015 č.j. 8908/15 byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hradec Králové 95,7 MHz / 150 W na stanoviště 
Hradec Králové Plotiště 95,7 MHz / 1 5 0 W souřadnice WGS 84: 15 48 52 / 50 14 21 pro program Radio 
Beat (licence č.j.: Ru/138/01). 

rozhodnutí 
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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 11. února 2016 č.j. 1282/16 obdržela Rada od ČTÚ koordinaci výše uvedené změny: 

HRADEC KRÁLOVÉ HOTEL 95,7 MHz 
Souřadnice WGS 84:15 48 52 / 50 14 21 
ERPmax 0,15 kW 
Stanoviště Hradec Králové Plotiště. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 8. 2. 2016 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet Hradec Králové Plotiště 95,7 MHz / 1 5 0 W byl stanoven počet obyvatel 104 940. 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu Country VÝCHOD 
se základními kmitočty Pardubice 96,9 MHz / 1 kW, Hradec Králové 95,7 MHz / 0,15 kW, Havlíčkův Brod 
96,3 MHz / 0,2 kW, Chotěboř 103,6 MHz / 1 kW (licence č.j.: Ru/107/01). Jediným účastníkem licenčního 
řízení je žadatel. V rámci změn územního rozsahu vysílání byly účastníku řízení přiděleny kmitočty 
Čáslav 89,0 MHz / 1 kW, Trutnov 94,5 MHz / 0,2 kW a Ústí nad Orlicí 91,8 MHz / 0,2 kW. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 104 940 obyvatel z 
kmitočtu Hradec Králové Plotiště 95,7 MHz / 1 5 0 W dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu 
obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, a to o 4 110 obyvatel. 

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

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

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače zaslaný Českým telekomunikačním 
úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače na základě map 
vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. Z těchto map je 
zřetelné, že se jedná o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově zkoordinovaného stanoviště. 

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění 
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram 
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu 
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu 
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem 
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený 
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu 
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn. 

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

676-2 



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

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na 
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb. 
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 12.2.2016, mapa - HRADEC KRÁLOVÉ HOTEL 95,7 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.03.04 23:18:25 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ Location: Praha 
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Příloha č. 2 k dopisu čj. CTU-76 658/2015-613/1II.vyř. ze dne 8. 2. 2016. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HRADEC KRÁLOVÉ HOTEL 95,7 MHz 
(stanoviště Plotiště, modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,0 % (104 940 obyvatel) 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + £|20 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5285865 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/3132/2016-zab 
2016/885/zab/RAD 
19-2016/ poř.č. 13 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 25.10.2016, Praha 

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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Country VÝCHOD (licence Ru/107/01), spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na 
kmitočtu Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 200 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 
2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD (licence Ru/107/01), 
spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 200 W, souřadnice 
stanoviště WGS 84: 15E3443 / 49N3440. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 23. září 2016 
č.j.7080/16 o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v ukončení 
rozhlasového vysílání na kmitočtu Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 
15E3443 /49N3440 pro program Country VÝCHOD (licence Ru/107/01). 

Zároveň účastník řízení podal podnět k vyhlášení licenčního řízení na kmitočet Jihlava 96,3 (alt. 96,2) 
MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15E3657 / 49N2126. 

Na základě udělení souhlasu Rady k ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Havlíčkův Brod 96,3 
MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15E3443 / 49N3440, bude předmětný podnět v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 věty druhé zákona č. 231/2001 Sb. zaslán Českému telekomunikačnímu 
úřadu ke koordinaci se žádostí o stanovisko zda uvedený soubor technických parametrů bude umožňovat 
vyhlášení licenčního řízení. Vkladném případě Rada do 30 dnů od obdržení stanoviska v souladu se 
zákonem vyhlásí licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání. 

Při změně územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 2 1 , odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), z níž 
nepochybně vyplývá možnost určitého zmenšení či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona 
č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání. 

rozhodnutí 
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Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání by nemohla vést k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.11.03 12:22:36 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

3 * 3 2 . 0 Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor 276569-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10511/2018-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/569/zab  
Zasedání Rady   8-2018/poř. č. 7 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 24. 5. 2018, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, 

se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to 

o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 

stanoviště kmitočtu Ústí nad Orlicí 91,8 MHz / 200 W na stanoviště Svitavy Opatov 91,8 MHz / 

200 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD 

(licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště na stanoviště Svitavy Opatov 91,8 MHz / 200 W, 

souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Svitavy Opatov 

91,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21. 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 zaslal Radě žádost 

doručenou dne 12. června 2017 č.j. RRTV/9652/2017-vac o změnu skutečností uvedených 

v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Country VÝCHOD (licence 

č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Orlicí 91,8 MHz / 200 W na stanoviště Svitavy 

Opatov 91,8 MHz / 200 W. 

 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 10 
 



Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu 

úřadu (dále jen ČTÚ). 

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 09.03.2018 č.j. RRTV/7932/2018-vra ve znění doplnění ze dne 04.04.2018 

č.j. RRTV/9128/2018-vra obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovaný kmitočet: 

 

SVITAVY OPATOV 91,8 MHz 

souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21 

ERPmax 23 dBW 

Změna stanoviště 

 

Stanoveno sektorové omezení ERP z důvodu zajištění kompatibility s rozhlasovou sítí, zejména 

s kmitočty BOSKOVICE HABRY 91,9 MHz a TREBIC VLADISLAV 91,8 MHz. 

 

 

Na žádost byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený 

podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového 

vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb.“). 

Výpočet byl proveden 8. 3. 2018 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

 

Pro SVITAVY OPATOV 91,8 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel na 34 129. 

 

V rámci licence Ru/107/01 před přesunem stanoviště kmitočtu (Ústí nad Orlicí 91,8 MHz / 200 W) 

byl stanoven počet obyvatel 685 999, což je 6,7%. 

 

V rámci licence Ru/107/01 po přesunu stanoviště kmitočtu (Svitavy Opatov 91,8 MHz / 200 W) 

byl stanoven počet obyvatel na 713 231, což je 6,9%. 

 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání se základními 

kmitočty: Hradec Králové 95,7 MHz / 0,15 kW, Chotěboř 103,6 MHz / 1 kW, Pardubice 96,9 MHz 

/ 1 kW.  Dalšími kmitočty jsou Trutnov 94,5 MHz / 0,2 kW a Ústí nad Orlicí 91,8 MHz / 0,2 kW. 

 

Jediným účastníkem původního licenčního řízení byl žadatel. 

 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 713 231 obyvatel 

(výpočet je proveden v rámci celé licence) z nového stanoviště kmitočtu SVITAVY OPATOV 

91,8 MHz / 200 W dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých 

signálem rozhlasového vysílání o 27 232 obyvatel. 

 

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

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



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

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

 

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

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

území větších parametrů. 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 

rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o 

změně územního rozsahu vysílání.  

 

Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada 

vycházela také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním 

úřadem. Z těchto map vyplývá, že v případě udělení souhlasu s požadovanou změnou by se 

nejednalo o nepřiměřený vstup na nové území.  

 

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

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

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

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

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

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

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

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

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity 

elektromagnetického pole VKV vysílače Svitavy Opatov 91,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 

16 30 45 / 49 49 21 

 



Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-9 298/2018-613 ze dne 8. 3. 2018. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače SVITAVY OPATOV 91,8 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (34 129 obyvatel) 
 
 

 



 

Jedn. identifikátor 312306-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/11097/2019-
zab  
Sp. zn. RRTV/2019/589/zab  
Zasedání Rady   15-2019/poř. č. 4 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 3. 9. 2019, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, 

se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD 

(licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Pardubice TKB 96,9 MHz / 

1 kW, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD 

(licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu na Pardubice TKB 96,9 MHz / 

1 kW, souřadnice WGS 84: 15 46 03 / 50 02 22. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Pardubice TKB 96,9 

MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 15 46 03 / 50 02 22. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 12.08.2019 č.j. RRTV/9901/2019-vra byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO 

UNITED BROADCASTING s.r.o. o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD 

(licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Pardubice TKB 96,9 MHz / 1 

kW z 15 46 27 / 50 02 16 na 15 46 03 / 50 02 22. 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
tjpm9nd 

 



Dne 14. 08. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně 

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

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

Dne 14. 08. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 21. 08. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 

souřadnic: 

 
PARDUBICE TKB 96,9 MHz 
souřadnice WGS84: 15 46 03 / 50 02 22, 
ERPmax (dBW) = 30 

 

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

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

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Pardubice TKB 96,9 MHz / 1 kW byl stanoven počet obyvatel 314 434. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o změnu stanoviště, ale pouze o upřesnění souřadnic tak, aby 

byly v souladu s nejnovějším geografickým zaměřením, Český telekomunikační úřad nezasílal 

Radě mapy předpokládaného územního rozsahu před změnou a po změně stanoviště, jelikož 

k žádné změně stanoviště nedošlo.  

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

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

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

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 



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

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

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

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

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

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

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

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

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu VKV vysílače Pardubice TKB 96,9 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 

15 46 03 / 50 02 22 
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Diagram využití rádiového kmitočtu PARDUBICE TKB 96,9 MHz stanovený výpočtem podle 

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


