
Účastníci řízení: 

Q 
FAJRONT B S s.r.o. 
Stavební 992 
708 00 Ostrava-Poruba 

2. 
Hellax, spol. s r.o. 
Dolní náměstí 18 
746 01 Opava 

3. 
HRAD MEDIA spol. s.r.o. 
Těrlicko Hradiště 245 
735 42 Těrlicko 

4. 
MAFRA MEDIA, s.r.o. 
Senovážná 1254 
111 21 Praha 1 

5. 
Radio Production spol. s r.o. 
V Zátiší 810/1 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 



Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j.: Ru/120/02 /ýV^ ř 
Zasedání Rady 117 bod 6 
Vyřizuje : F. Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů (dále jen „zákon"), a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

I. 
Rada na základě žádosti RR0623 u d ě l u j e společnosti F A J R O N T B S , s . r .o . , se sídlem 
v Ostravě - Porube, Stavební 992, IČ: 25899252,. l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio Fajront FM s využitím kmitočtu O p a v a 94,9 MHz/1 kW na dobu 8 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název programu): Rádio Fajront FM 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
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 a další programové podmínky: 

Speciální programový formát mladí-dospělí s rockovým feelingem . 

Další programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu 6 
stran přílohy č. 2. 

Přílohy č. 1 a č. 2 jsou pro účastníka řízení, kterému Rada předmětnou licenci udělila, společnosti 
FAJRONT BS, s.r.o., nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

II. 
Rada licenci s využitím kmitočtu O p a v a 102,6 MHz/0,5 kW neuděluje ž á d n é m u ze žadatelů. 



III. 

1. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtu Opava 94,9 MHz/1 kW 
společnosti Hellax, spol. s r.o., se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 18, IČ: 43964753. 

2. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtů Ostrava-Slezská 94,9 MHz/1 kW 
a Opava 102,6 MHz/0,5 kW společnosti HRAD MEDIA spol. s.r.o., se sídlem vTěrlícku, Těrlicko 
Hradiště 245, IČ: 25828169. 

3. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtu Opava 94,9 MHz/1 kW 
společnosti MAFRA MEDIA, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Senovážná 1254, IČ: 45313351. 

4. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtů Opava 94,9 MHz/1 kW a Opava 
102,6 MHz/0,5 kW společnosti Radio Production spol., s r.o., se sídlem v Ostravě-Mariánských 
Horách, V Zátiší 810/1. 

Odůvodnění : 

Rada na svém 19. zasedání dne 6.11.2001 rozhodla o tom, že bude zahájeno v souladu s ustanovením § 15 
odst. 1 zákona licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílače s technickými parametry Opava 94,9 MHz/1 kW a Opava 102,6 MHz/0,5 kW 
s lhůtou pro podání do 30.11.2001. 

O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu do výše uvedeného data uzávěrky požádali Radu výše 
uvedení účastníci řízení, uvedení v obou částech výroku tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

Rada o udělení licence s využitím předmětného kmitočtu rozhodovala na základě předložených dokumentů, 
které vyžaduje zákon v ustanovení § 14 zákona, a veřejného slyšení, které se uskutečnilo dne 13.3.2002 
v souladu s ustanovením § 16 zákona, konstatovala, že účastníci řízení vyhověli podmínkám licenčního 
řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že žádosti o licenci obsahovaly náležitosti stanovené 
v ustanovení § 14 zákona. 

Rada se při svém rozhodování, kterému z účastníků řízení bude licence udělena, řídila zákonnými kritérii 
stanovenými v ustanoveni § 17 zákona a hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost 
žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání žadatelů v oblasti rozhlasového a 
televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikali, transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti 
žadatelů, přínos programové skladby navrhované žadateli o licenci k rozmanitosti stávající nabídky, 
programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, přínos 
uchazečů pro rozvoj původní tvorby a přínos žadatelů k zajištění rozvoje kultury národnostních a jiných 
menšin v České republice. 



Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o žádostech o 
udělení licence, zejména kvality předložených programových skladeb a udělila ji žadateli, společnosti 
FAJRONT BS, s.r.o., vzhledem k té skutečnosti, že tento uchazeč nejlépe ze všech uchazečů vyhověl 
kriteriím , specifikovaným v ustanovení § 17 odst. 1 písm. a - c) v části, týkající se přínosu programové 
skladby navrhované žadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, že společnost FAJRONT BS, s.r.o., 
navrhla v licenčním řízení nejpřínosnějši programovou skladbu ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na území města Opavy a okolí, neboť její koncepce doplňuje chybějící 
programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu, objektivně zjištěný analýzou demografického a sociálně-
ekonomického složení regionu i konkurenčních rozhlasových formátů. Na území Ostravy a v jejím okolí je 
zachytitelný signál veřejnoprávních vysílačů Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádii RÁDIO IMPULS a 
FREKVENCE 1. Dále stanice Evropa 2, BBC a místních regionálních stanic RÁDIO ČAS FM, RÁDIO 
HELLAX a ORION. Žádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nemá hudební formát s výrazným 
rockovým profilem, jaký nabízí uspěvší žadatel. Tento hudební formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani 
žádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. 
Programová skladba Radia Fajront FM jako jediná naplňuje zcela potřeby cílové skupiny ve věku 25-35 let a 
je výrazně posunuta k rockovému feelingu. Uspěvší uchazeč rovněž naplňuje podmínky shora citovaných 
zákonných ustanovení co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysíláni. 

Rada tedy ocenila projekt uspěvšího žadatele zejména proto, že pojetím a výstavbou programu a 
programové skladby přináší posluchači novou kvalitu vysílání spolu s novou od ostatních rozhlasových 
stanic, v regionu zachytitelných, odlišnou nabídkou dosud neexistujícího typu programu, rozšiřujícího 
žánrovou pestrost vysíláni v předmětném regionu, u kterého není pochyb o získání značného počtu 
posluchačů, nezbytného k ekonomické soběstačnosti stanice provozovatele. Rada dále v licenčním řízení na 
projektu příznivě hodnotila snahu uspěvšího účastníka licenčního řízení začlenit v budoucnosti do vysílání 
evropská témata jako odraz cesty České republiky do Evropské struktur a stejně tak ocenila snahu 
uspěvšího žadatele v budoucnu hlouběji lokalizovat program stanice, a to odpojením od základního 
programu a vysíláním samostatných zpravodajských relací na opavském kmitočtu 94,9 MHz. 

Pokud se týče rozhodování o udělení licence k rozhlasovému vysílání s využitím kmitočtu Opava 102,6 
MHz/500 W, Rada v licenčním řízení při rozhodování hodnotila jednotlivé předložené projekty, a nenalezla 
kromě projektu žadatele uvedeného ve výroku sub I., kterému udělila jeden z kmitočtů, žádný další , který 
by splňoval beze zbytku kritérium přínosu programové skladby navrhované žadateli k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým signálem pokryto. Jinými 
slovy Rada neshledala žádný další z projektů předkládaných žadateli tak výrazně přínosným pro nabídku 
rozhlasového vysílání a jeho rozmanitost v Opavě a okol! a rozhodla o tom, že licenci s využitím 
předmětného kmitočtu neudělí žádnému z žadatelů. 

Rada v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 v odůvodněných případech rozhodne, že se licence neuděluje 
žádnému z žadatelů. 

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona není na udělení licence právní nárok. 

Jelikož licence může být udělena jen jednomu z uchazečů, rozhodla Rada v případě účastníků licenčního 
řízení, uvedených ve výroku sub III, 1.- 4., o zamítnutí jejich žádostí o udělení licence. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence, neudělení licence 
žádnému z účastníků licenčního řízení či zamítnutí žádostí o licenci tak, jak je uvedeno ve výroku. 



P o u č e n í : 

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádostí o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný 
prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže lhůtě. 

V Praze dne 28.5.2002 

předseda Rady 
pro rozhlasové a teJe^Lznívysílání 



PŘÍLOHA č\ 2 

P R O G R A M 

Radlo F A J R O N T FM tímto potvrzuje své programové záměry prezentované 
v projektu pro kmitočet 94,7 MHz: 
• bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na t rhu" jako jediné rádio 

s ryze městským programem pro Ost ravu , Opavu a okolí. 
• bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na t rhu" v oblasti radií pro 

mladé-dospělé, tj pro posluchače ve věku 25-35 let. 
• bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" mužským 

akcentem - zvýšením podílu informací a hudebním formátem s rockovým 
feellingem. 

• bude přinášet minimálně 10% mluveného s l o v a v prime time formou širokého 
a obsáhlého lokálního zpravodajského a informačního servisu vyváženého 
jemným bulvárem a doplněného o informační servis ze s jednocené Evropy 
a slezského Euroreg ionu spolu s širokým spektrem české i zahraniční hudby 
pro mladé-dospělé posluchače v Opavě a bezprostředním okolí. 

• má ambici dosáhnout nejpozději do 3 let průměrné denní poslechovosti 70 000 
posluchačů. 

• chce získat a udržet postavení stabilního a úspěšného radia na Ostravsku 
a Opavsku . 

Programová východiska 

Program stanice bude utvářen na základě těchto základních východisek 
• minimálně 10% mluveného slova v prime time (06:00 až 19:00) 
• zábava jako nedílná součást, jemný bulvár 
• důraz na pocitovou stránku smluveného slova a městské cítění posluchače 
• původní tvorba, důraz na alternativu k „oficiální" kultuře 
• více informací - stručný ale obsáhlý regionální informační servis 
• mužský akcent - sport, auto-moto, hobby, práce, atd. 
• rádio jako nedílná součást společenského dění v regionu 
• Euro informace 

Vzhledem ke specifickému a poměrně úzkému formátu radia je struktura programu 
postavena tak, aby odrážela předpokládané složení posluchačů a jejich přístup ke 
„konzumaci'* programu stanice 
• 40% stabilní a věrní posluchači (poslouchají denně) 
• 30% pravidelní posluchači (poslouchají vícekrát týdně) 
• 25% občasní posluchači (poslouchají nejméně jednou týdně) 
• 5% náhodní posluchači 



%*A* FAJÍZ0N1 FM 

Programová charakteristika 

Rádio FAJRONT FM bude přinášet svým pos luchačům tok programových prvků 
nepřet rž i tě 24 h o d i n d e n n ě . 

Program radia je založen poměrně š i r o k é m h u d e b n í m f o r m á t u s r o c k o v ý m 
fee l l i ngem, na pečl ivém výběru témat, které budou odrážet především aktuální dění 
v ostravském a o p a v s k é m regionu, f inance, zdraví, pol i t iku, mužský životní styl, 
p rob lema t i ku EU a toho, jak ovlivní náš každodenní život a na kontaktu 
s posluchači. Důraz bude kladen na odlišnosti jednot l ivých ročních období v průběhu 
roku a především časové odlišnosti v průběhu jednot l ivých týdnů a dnů. V kontextu 
samotných dnů bude kladen důraz na programové prvky a témata, podle posluchačů, 
kteří v daném čase budou mít k programu přístup. 

Základní denní časová charakterist ika programu 

Čas Charakteristika programu 

Ranní show a ranní informační servis pro posluchače, kteří vstávají a cestuji do 
práce 

Ranní show, ranní informační servis pro posluchače, kteří vstávají a cestují do 
kanceláří, dopravní informace 

Informační pořady- f inance, práce, právo, politika.... 

Dopolední pohoda, publicistické pořady, kulturní a společenské rubriky 

Polední klid, kaleidoskop zajímavostí a zábavy, životni styl 

Živá linka - otevřená telefonní linka na určitá diskusní témata, která se v průběhu 
doby mění. Posluchači přicházejí domů, nikdo se nesmi nudit. Zajímavosti, 
informační servis, publicistická či kulturně společenská témata v nejrůznějši 
podobě 

Odpolední souhrn zpráv a zajímavostí a zábava 

Hudební relaxace, hitparády pro ty, co hledají alternativu TV 

Kontaktní večer, nejrůznějši témata 

Živá linka - dospělé téma 

Zajímavosti, pořady ze záznamu, zábava, hudba... 

Hudba 

Hudební složka tvoří cca 80 - 9 0 % p r o g r a m u Radia F A J R O N T FM. O zbývajících 
10 - 20% se dělí mluvené slovo a reklama. Znamená to tedy, že hudba je zák ladem 
úspěchu stanice. Má-li být rádio řádně z formátované, tj. zaměřené na konkrétní 

05:00-06:30 

06:30-07:30 

07 :30-09:00 

0 9 : 0 0 - 11:30 

11:30-13:00 

13:00-18:00 

18:00-19:00 

19:00-21:00 

21:00-23:00 

23:00 - 24:00 

00:00 - 05:00 



FM 

a diferencovanou skupinu posluchačů (pro Rádio FAJRONT FM mladí dospělí) , musí 
být veškerá hudební produkce pečlivě vybírána a řazena do vysí lacích bloků a hodin 
podle pečlivě př ipravených hudebních scénářů. To je pak možné jedině při použití 
počítačů a software na podporu řízení hudby. V našem případě se jedná o program 
SELECTOR 2 . 

Má-li hudební produkce radia být pro posluchače (masu pos luchačů) př í jemná, musí 
splňovat následující kritéria: 
• cílový posluchač (z cílové skupiny) musí umět rozeznat ne jméně 60% skladeb 

(musí vědět, že se s nimi už setkal), 
• posluchač musí být schopen spolu s radiem „broukat" ne jméně každou třetí 

skladbu (tzn. musí ji znát), 
• skladby musí tvořit souvislý plynoucí hudební proud bez dramat ických zlomů 

(ty působí negat ivně na posluchačovo podvědomí - nepř í jemná změna , vyrušení), 
• žádná skladba nesmí posluchači v ý r a z n ě vad i t (pokud by moh la , musí být 

posluchač na skladbu předem upozorněn a tato musí být jed iná v řadě). 

Hudební archív stanice bude tvořit asi 3 až 4 tisíce sk ladeb. Z nich je v aktivní rotaci 
asi tisíc (hrají se ve vymezeném časovém období) . Samozře jmě se tato skupina 
postupně obměňuje . 

Aktivní denní hudební formát Radia FAJRONT FM vzh ledem k cí lové skupině tvoří 
• 5% hity 70-tých let • 
• 25% hity 80-tých let 
• 50% hity 90-tých let 
• 15% hity posledních 5-ti let 
• 5% aktuální hudební hity posledního roku 

Z hlediska hudebních stylů má pak hudební archív následující základní strukturu 
• 50% pop s rockovým feel ingem 
• 35% rock 
• 15% ostatní 

Nezastupitelné místo v programu má domácí hudební produkce 
• 80% zahraniční hudba 
• 20% česká hudba 

2 SELECTOR Music Scheduling Programme je světově nejrozšířenějši program určený k řízeni 
hudební produkce rozhlasových stanic. Vyvinula ho a pronajímá firma RCS (USA) a celosvětově 
pracuje více než 70 tisíc aplikací. t 



Zpravodajství 

Zpravodajství Radia FAJRONT FM bude poměrně stručné, ale zároveň obsáhlé. 
Bude rozděleno na 3 základní části - zprávy ze světa, Evropy a ČR, 
zprávy z Os t ravska a O p a v s k a a sport. Důraz je kladen na zprávy z Ostravska, 
Opavska a na „diskusní" zprávy. 

Základní zpravodajská relace má následující strukturu: 
• Headlines 
• zprávy 
• sport 
• předpověď počasí 
• dopravní servis 

Charakter poskytovaného zpravodajství se v průběhu dne bude vyvíjet od ranních 
krátkých relací, přes souhrny a delší zpravodajské relace až po večerní komentáře 
denních aktualit. Vývoj se bude přizpůsobovat potřebám posluchačů v průběhu 
celého dne. 

Čas Charakter zpravodajského servisu 

Rychlé zpravodajství s ranním servisem co 15 minut (stručný přehled informaci, 
doprava, počasí, přehled tisku, doplňováno o aktuální krátké informace) 

Přehled událostí a dopolední zprávy co hodinu, včetně dopoledního servisu 
(doprava, přehled tisku, počasí) 

Polední zpravodajství (souhrn událostí a komentář) 

Odpolední zpravodajský servis (vývoj událostí, servis zaměřený na dopravu, 
počasí, kulturu) 

Závěrečný souhrn a komentář k očekávaným událostem 

Ranní vysoká frekvence zpravodajského a informačního servisu vyplývá z potřeby 
posluchačů (zejména mužských) být aktuálně informovaní a průměrné délky 
poslechu. S přibývajícím časem frekvence klesá a postupně se stručné formulace 
rozšiřují až po večerní rozsáhlejší komentáře nejdůležitějších událostí dne. 

Po 19 hodině už stanice nevysílá řádné zpravodajství, ale pokračuje v informacích 
o počasí a aktuálních sportovních výsledcích, či informuje o aktuální dopravní situaci. 
V případě události m imořádného významu je zpráva o ní zařazena do vysílání 
bezp ros t ředně po zpracování kdykoli v průběhu noci jako horká aktualita. 

05:00 - 07:30 ' 

08 :00-12:00 

12:00 

12:00-1:8:00' -

18:00 
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I n fo rmačn í zd ro je 

• Servis ČTK - p lnohodnotný servis 24 hodin denně. 
- Internet - Informační servis z celého světa. Interaktivní komunikace prostřed

nictvím W W W stránek a elektronické pošty. Nutno ověřovat pravdivost. 
• Vlastní zdroje 

• monitorování t iskových médií s podobnou cí lovou skup inou. 
• vlastní informační síť 

• vlastní redaktoři 
• městské úřady, pol icie, hasiči, informační a kulturní centra 
• hraniční přechody a meteorologické stanice 

Informační servis 

Servisní informace se budou ve vysílání Radia F A J R O N T FM objevovat v č e l o u 
hodinu po zprávách, v půl po t i tulkových zprávách, ale také mimo zpravodajské 
relace, jako samostatné bloky, nebo jako součást moderátorova vs tupu. Budou 
zaměřeny trojím směrem 

Mužská témata - sport, auto-moto, životní styl, kultura, dovo lená, cestování, volný 
čas, zdravá výživa, móda, peníze, kosmetika, práce, bydlení a hobby, adrenal inové 
témata atd. 

Euro témata - Ostravsko, Opavsko a ČR na cestě do E U , zaměstnání , s tudium, 
cestování do zemí EU, cla, hranice, právní, zákonné, sociální , zdravotní , bankovní 
předpisy, vše, čím vstup do EU ovlivní život běžného obyvate le Ostravy, Opavy a 
okolí, slezský Euroregion. 

Veře jná serv isn í sdě len í - týkají se všeho, co je všeobecné a společensky 
prospěšné a co by n ikomu nemělo uniknout. Používají se u zdravotních kampaní, 
bezpečnosti silničního provozu, charitativních akcí a pod . Mohou posloužit jako forma 
informace o d louhodobých omezeních , o blížícím se te rmínu daňového přiznání, 
placení pojistného, změny letního a zimního času, státních svátků a dnů pracovního 
volna, prostě čehokol i , co se týká většiny občanů, resp. ze jména cílové skupiny. 

Jinak o víkendu 

Odlišnosti ve zvycích a chování lidí v průběhu pracovní část i týdne a o víkendu musí 
respektovat i program stanice. Rádio FAJRONT FM má proto def inovánu pro sobotu 
a neděli o d l i š n o u s t r u k t u r u a n á p l ň p r o g r a m u , která respektu je 
• pomalejší rytmus dne, 
• potlačení pracovních prvků v programu, 
• zdůraznění pohody, odpoč inku a relaxace, 
• zvýšení počtu zábavných programových prvků, 
• snížení počtu kontroverzních témat, 
• snížení mužského akcentu asi na polovinu. 
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Lokalizace programu pro Opavsko - blízkost 
s posluchačem 

Rádio FAJRONT FM ve své žádost i z faktu, že pro úspěšný stup na rozhlasový trh je 
pro nově vznikající stanici nutným požadavkem blízkost k posluchači . Ta se dá 
docílit lokalizací částí programu na problematiku Opavy a okolí. Tato lokalizace 
není dána hudebním fo rmátem ani moderátorským pro jevem, který spojuje jednotl ivé 
prvky vysílání v dramaturg icky jednotný celek. Tvoří j i in formace, které mají přímý 
vztah ke každodennímu životu zdejších lidí. Rádio rozšíří své vysílání o: 
• lokální opavské zpravodajství , 
• lokální předpověď počasí pro Opavu, 
• lokální kulturní a servisní informace z Opavy. 
Zároveň si mysl íme, že formát radia je pro Opavu natolik atraktivní (chybí zde 
zcela). Předpokládáme proto v prvních 18 až 24 měsících velký nárůst posluchačů. 

Možnost lokálního odpojení pro Opavsko 

V další fázi je možné uvažovat i o možnost i hlouběji lokal izovat program, a to 
lokalizovat zpravodajství a servisní informace o d p o j e n í m - vysí láním samostatných 
relací na opavském kmitočtu 94,9 MHz. 

Rádio FAJTRONT FM je k takovému k roků -p ř ip raveno , t e c h n i c k y v y b a v e n o a má 
dos ta tečné know-how. Na druhou stranu je potřebné nejprve provést důslednou 
analýzu potřeb opavských posluchačů a konfrontovat ji s vysí láním městského Radia 
FAJRONT FM pro Ostravu a Opavu současně. Naše současné analýzy 
předpokládají, že pokud se vůbec objeví požadavek a odpojení pro Opavsko , nebude 
tomu dříve než rok až dva po zahájení vysílání. 

Základní princip režimu odpojení vysílání Radia F A J R O N T FM ukazuje následující 
schéma: 

Vystláni v režimu odpojeni 

i 
I 

lokální reklama * Identifikace lokálního vysílání 

• lokální zpravodajství 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

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

Účastník řízení: FAJRONT B S , s.r.o. 
Stavební 992 

~ l 

Ostrava - Porubá 

PSČ: 708 00 

L 
ROZHODNUTÍ 

J 
Č.j.: Rz/195/02 

Zasedání Rady 15/bod 14 
Vyřizuje: Mgr. Kristina Smutná 

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

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k prpvozováni rozhlasového vysílání, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/120/02 ze dne 28.5.2002, o kterou účastník řízení požádal v žádosti doručené 
Radě dne 16.7.2002 a evidované pod č.j. 2830 v knize došlé pošty Úřadu Rady, spočívající ve změně 
označení názvu programu, na : 

„Rádio Hey". 

Účastník řízení je povinen Radě předložit doklad o schválené změně do 30 dnů od jejího provedeni. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 15.7.2002. 

s o u h l a s 

Vzhledem ke skutečnosti, že se vyhovuje žádosti účastníka řízení v plném rozsahu, není třeba odůvodněni 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném zněni. 

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


P o u č e n 

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

mm 



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-7Awww.rrtv.cz 

Účastník řízení: 

FAJRONT B S , s.r.o. 
Stavební 992 
708 00 Ostrava - Porubá 

L J 

R O Z H O D N U T Í 

Č.j.: 
Zasedání Rady 2 0 / b o d 22 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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

se změnou skutečnost í uvedených v žádostech o licenci k provozování rozhlasového vysílání, udělených 
na základě rozhodnutí č.j. Ru/120/02 ze dne 28.5.2002 o kterou účastnik řízení požádal dopisem doručeným 
Radě dne 23. 9. 2003 a evidovaným pod č.j. 3185 v knize došlé pošty Úřadu Rady spočívající ve změně 
licenčních podmínek 

a) podii mluveného slova (bez reklamy) v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00 hodin činí 7,5% 
denního vysílacího času; 

b) v pracovních dnech v době od 5.30 do 7.30 jsou každou celou a každou půl hodinu vysílány zprávy a v 
0.15 a v 0.45 hodin servisní informace; 

c) ve zprávách převažují lokální a regionální informace; 

d) publicistické prvky jsou zařazovány v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00 v rubrikách „Pouliční 
servis" a „Heyovina dne"; 

e) zařazování kontaktních pořadů, reportáží a komentářů je fakultativní; 

s o u h l a s 

změnou znění textu dalších programových podmínek, na: 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://http-7Awww.rrtv.cz


f) pro víkendové vysílání neplatí v době óíj 6,00 do 18.00 program pracovního dne. Program je zaměřen na 
volný čas a odpočinek. 

Účastník řízení je povinen uchovávat záznamy z vysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich 
vysílání. 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění dne 2 .10 . 2003. 

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 rozhodnutUŽaloba je podána včas i tehdy, byla-li podána u Rady 
v téže lhůtě. 

V Praze dne 21 .10 .2003 
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Účastník řízení: FAJRONT BS, s.r.o. 

IČ: 258 99 252 

M. Kopeckého 675 

PSČ 708 00 Ostrava, Porubá 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 pism. b) a § 12 
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zrněné dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto 

ROZHODNUTÍ 

Doba platnosti licence společnosti FAJRONT BS, s.r.o. IČ: 258 99 252, k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysilačů programu Rádio Hey, udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/120/02 ze dne 8. července 2002, ve zněni pozdějších změn, se na základě žádosti 
účastníka řízení, která byla Radě doručena dne 13. prosince 2007 č.j. 9843, prodlužuje do 7. 
července 2018. 

Odůvodnění: 

Účastník řízeni, společnost FAJRONT BS, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysíláni programu 
Rádio Hey šířeného prostřednictvím pozemních vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím č.j. 
Ru/120/02 platné do 7. července 2010. 

Dne 13. prosince 2007 č.j. 9843 požádal provozovatel FAJRONT BS, s.r.o. v souladu s § 12 odst. 8 
zákona č. 231/2001 Sb. o prodlouženi doby platnosti licence Č.j. Ru/120/02 k provozováni 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysflačů o 8 let, tj. do 7. července 2018. 

Zasedání Rady 3/poř.č. 11 

Vyřizuje: Michaela Zábojníková/9843/07 



Žádost byla podána v terminu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a splňuje 
zákonné podmínky pro prodlouženi doby platnosti licence. 

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

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 11. prosince 2007. 

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 rozhodnuti. 

V Praze dne 12. února 2008 

Poučení: 

pro ro: 



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. 

2815-1 



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 

HELLAXspol. s r. o. 
Opava, Dolní náměstí č. 18, PSČ 746 01 

HRAD MEDIA s. r. o. 
Hradiště 245 
73542 pošta Těrlicko 
Česká republika 

MAFRA MEDIA, s. r. o. 
Karla Engliše 11/519 
15000 Praha-Smíchov 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/298/bar/Sta 
Č.j.: bar/2851/2013 
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / 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 

R O Z H O D N U T Í 

I. Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavuje řízení o žádosti provozovatele 

Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, 

o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání programu Rádio Hey prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím 

Rady čj. Ru/120/02 ze dne 28. 5. 2002) v části týkající se změny podílu mluveného slova z důvodu zjevné 

právní nepřípustnosti žádosti. 

II. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. udělu je 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 prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/120/02 ze dne 

28. 5. 2002) spočívající ve změně programového schématu a dalších licenčních podmínek s výjimkou 

změny podílu mluveného slova. 

http://www.rrtv.cz


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 12.00 hod. Dopolední blok - pestrý kaleidoskop zajímavostí, zábavy, diskusní témata, 

soutěže, hudební bloky se zaměřením rock a poprock s přesahem do popu 

a country, pozvánky na kulturní pořady, komentáře k očekávaným událostem 

od 12.00 do 13.00 hod. Polední klid, zajímavosti, společenská témata 

od 13.00 do 18.00 hod. Odpolední blok - pestrý kaleidoskop zajímavostí, zábavy, diskusní témata, 

soutěže, hudební bloky se zaměřením rock a poprock s přesahem do popu 

a country, pozvánky na kulturní pořady, komentáře k očekávaným událostem 

od 18.00 do 24.00 hod. Večerní hudební program - hudební večeře se zajímavými hosty, hudební 

relaxace, večer plný hudby se zaměřením rock a poprock s přesahem do 

popu a country, pořady ze záznamu 

Charakter zpravodajství v době od 5.00 do 7.30 hod.: 

od 5.00 do 7.30 hod. Rychlý zpravodajský servis - v každou půlhodinu a celou hodinu zpravodajský 

či informační servis 

Licenční podmínky tykající se informačního servisu: 

Servisní informace se budou v programu Rádio Hey objevovat každou hodinu buď jako součást 

zpravodajské relace nebo mimo tyto zpravodajské relace jako samostatné bloky nebo jako součást 

vstupů moderátorů a budou zaměřeny takto: 

• Mužská témata - sport, auto-moto, životní styl, kultura, dovolená, hobby, adrenalinové činnosti 

apod. v rámci České republiky i Evropské unie 

• Ostatní informace - týkající se všeho, co je všeobecné a společensky prospěšné a co by nikomu 

v Ostravě nemělo uniknout; aktuální změny zasahující výrazně do života, ochrana zdraví, bezpečnost 

silničního provozu, charitativní akce, informace ze života lidí v Evropské unii apod. 

Kontrolovatelné licenční podmínky: 

• Zpravodajské pořady v ranním a dopoledním vysílání ve všední dny od 6.00 do 18.00 hod. každou 

hodinu 

• Servisní informace vždy nejméně u každých zpráv 

• Nejméně 20 % hudební složky bude zaujímat česká hudba 
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Odůvodnění: 

Dne 9. dubna 2013 pod čj. 3720/2013 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, podílu mluveného slova 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 10. dubna 2013 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 

rozhodnutí se žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 

Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu správní úřad zastaví usnesením řízení o žádosti, 

jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. 

Žádost provozovatele je zjevně právně nepřípustná v části týkající se stanovení podílu mluveného slova, 

neboť k požadované změně již Rada udělila provozovateli souhlas svým rozhodnutím čj. Rz/218/03 ze dne 

21 . 10. 2003, a proto by se ve své podstatě nejednalo o změnu. 

Ve zbývající části žádosti Rada shledala, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě 

veřejného slyšení (i když nelze přehlédnout, že jimi dojde k určitému snížení četnosti zpravodajství v 

ranním období), a nezjistila ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, a proto Radě nezbylo než 

žádosti provozovatele v této části vyhovět a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 

odkladný účinek. 

V Praze dne: 25.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.11 10:36:07 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ o c . „ Location: Praha 
¿ 0 0 1 - 0 



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 

O O Q . 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 

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

HELLAXspol. s r. o. 
Dolní náměstí 18/308 
74601 Opava 
Česká republika 

HRAD MEDIA s. r. o. 
Hradiště 245 
73542 pošta Těrlicko 
Česká republika 

MAFRA, a. s. 
jako právní nástupce společnosti MAFRA 
MEDIA, s. r. o. 
Karla Engliše 11/519 
15000 Praha-Smíchov 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/827/bar/ lnF 
Č.j.: bar/5037/2013 
Zasedání Rady č. 21 - 2013 / poř.č.: 29 

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. 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 prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/120/02 ze dne 28. 5. 

2002) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country MORAVA S E V E R . 

Odůvodnění: 

Dne 18. září 2013 pod čj. 9472/2013 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 MORAVA SEVER. 

5037-1 
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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 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 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 rozhodnutí se 

žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 

Základní programová specifikace programu, jíž se podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. 

rozumí vymezení převažujících žánrů v celku programové skladby, je „Speciální programový formát mladí-

-dospělí s rockovým feelingem". 

Rada při svém rozhodování vycházela z toho, že změna označení (názvu) programu sama o sobě nemá 

vliv na charakter stanice, který je více ovlivňován dalšími programovými podmínkami, jsou-li jinak dodrženy 

stanovené licenční podmínky, a proto dospěla k závěru, že požadovaná změna by nevedla k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. 

Případnou zaměnitelnost s názvem stanice COUNTRY RÁDIO (i když názvy COUNTRY RÁDIO a Country 

MORAVA SEVER nelze považovat za zaměnitelné, neboť jediné shodné slovo „COUNTRY", resp. „Country" 

je jen jedním ze dvou slov názvu COUNTRY RÁDIO a jen jedním ze tří slov názvu Country MORAVA 

SEVER) by mohl namítat pouze provozovatel rozhlasové stanice COUNTRY RÁDIO, kterým je ovšem sám 

žadatel (provozovatel stanice Rádio Hey). 

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 lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 

odkladný účinek. 

V Praze dne: 19.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.12.05 14:11:18 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

, -_„- . „ Location: Praha 
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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 

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 vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5258038 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
tjpm9nd 

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

RRTV/2968/2016-STR 
2016/798/STR/RAD 
18-2016/ poř.č. 9 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 4.10.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

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., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, 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 Country MORAVA SEVER (licence č.j. Ru/120/02) se souborem technických parametrů 
Opava 94,9 MHz / 0,2 kW na dobu do 10. října 2025. 

Název programu:  
Country MORAVA SEVER 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• Opava 94,9 MHz /0 ,2 kW 

Základní programová specifikace: 

Speciální programový formát mladí-dospělí s rockovým feelingem. 

Další programové podmínky: 
Podle licence č.j. Ru/120/02 ze dne 28. května 2002 ve znění pozdějších změn. 

O d ů v o d n ě n í : 

Společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
Country MORAVA SEVER šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím 
Rady č.j. Ru/120/02 ze dne 28. května 2002 ve znění pozdějších změn. 

Dne 22. srpna 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 6245/2016) provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING, 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. 

r o z h o d n u t í : 
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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 RADIO UNITED BROADCASTING, 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 23. srpna 2016. 

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. 

P o u č e n í : 

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. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.10.2016, Mapa) 
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-84 948/2016-613 ze dne 8. 9. 2016. 
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., určeného pro analogové rozhlasové vysílání v 
pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 
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