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

átká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz f g j j i É 

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE 

Účastník řízení: Rádio Bohemia, spol. s r.o. 
Říčanská 3 
Praha 10 

PSČ: 10100 

Jednatelé: Ing. Radovan Vaškovič 

Andrew Dowér 

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná 

kterýkoliv z jednatelů. 

Č.j.:Ru/116/0l/jfMí/ 
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 Bohemia, spol. s r.o., se sídlem v Praze 10, Říčanská 3, IČO : 
40765806 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 
Kiss. 

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


j | vysílání: v pásmu VKV I I , název stanice je Kiss. Časový rozsah vysílání je 24 
$ Vrpřípadě sdílených kmitočtů Liberec a Tábor v době od 0.00 hod.- 1.00 hod. a 5.00 

0 hod. každý den. Základní charakteristika programu: Hudební stanice s vyváženým 
"'ormací. 

f i'V 

nické prostředky určené k vysílání: 

octová síť sestávající z kmitočtů : 

#98,1 MHz/1 kW PRAHA-PETŘÍN 
I 90,2 MHz/1 kW KUTNÁ HORA-KAŇK 

: 91,1 MHz/0,1 kW PARDUBICE-TKB 
b) 101,8 MHz/1 kW TÁBOR 

91,3 MHz/0,5 kW L I B E R E C - V R A T I S L A V I C E 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 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 0550. Tyto údaje tvoří text 7 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5 a 
příloha č. 6. 

Přílohy č. 1,2,3,4, 5 a 6 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 0550, doručená Radě dne 
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 723, kterou účastník řízení 
doplnil podáním ze dne 9.3.2001, doručeným Radě dne 19.3.2001 pod č.j. 1077, s údaji 
stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména 
projekt rozhlasové stanice Kiss, výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 
v oddíle C, vložce 3367, ze dne 7.2.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu 
Reiffeisen BANK, Plzeň, ze dne 5.2.2001), 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 



' i a přispívá knázorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
u. 

onstatovala, že společnost Rádio Bohemia, spol. s r.o., je způsobilá stát se provozovatelem 
ncí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb, v platném znění. 

povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
ona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, dle 

íerého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
fv 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 platném znění, dne 6.3.2001. 

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. 



PŘÍLOHA č.l 
stanice: Kiss 

pvý rozsah vysílání: 24 hodin denně. 
5 V případě sdílených kmitočtů Liberec a Tábor 

v době od 0.00 hod. až 1.00 hod. a 5.00 hod. až 
24.00 hod. každý den. 

Základní charakteristika programu: hudební stanice s vyváženým podílem 
informací 

/.../ 

Programová skladba vysílání. 

a) Profil stanice 

1. Hudební rozhlasová stanice - zaměření na hudbu středního proudu. 

2. Orientace na regiony obsahem mluveného slova. 

3. Zpravodajství zaměřené na regiony. 

/.../ 

b) Charakteristika programu 

Program chceme charakterizovat následujícím způsobem: 
Kontaktní hudební stanice s vyváženým poměrem informací a zábavy. Podíl 
mluveného slova (počítaný k 60 minutám v hodině vysílání) neklesne v období 
1 týdne pod průměr 10 % s tím, že do podílu mluveného slova se započítává čas 
autoreklamy a nezapočítává se čas reklamy. Více hudby v nočních hodinách a o 
víkendu. Orientace zpravodajství na region. 

Informace - regionální působnost. 
Zpravodajství je orientované na region. Obsahuje i další prvky typické pro 
všechny podobné relace: Zprávy z domova i ze zahraničí, sport, počasí, zprávy z 
dopravy. Je formováno tak, aby vyhovovalo zvolené posluchačské skupině a 
přinášelo jí základní informace. Zpravodajství je vysíláno ve všední dny od 6.00 
do 18.00 hodin (viz. vysílací schéma). 
/. . ./ 
Lokální okna s využitím digitální technologie a internetu. 
Na základě výše uvedených skutečností jsou veškeré mluvené vstupy na 
mimopražských okruzích oddělené od Prahy a to takovým způsobem, že jsou na 
sobě časově nezávislé. Proto se může stát, že na Praze běží informace o dopravě 

i 



a na mimopražských okruzích se hraje. Pořadí písniček na všech okruzích je 
však stejné, hudba je stejná, rozdíl je v tom, že pražský okruh má přes den více 
informací a mluveného slova (viz např. dopravní informace), ale také více 
reklam, zatímco mimo Prahu se více hraje hudba. Logicky se proto na pražském 
okruhu zahraje méně písniček než na mimopražských. 
Kutná Hora, Pardubice, Liberec i Tábor mají zvláštní informační rubriky 
„Zprávy v půl", „Regionální expres" a „Víkendové tipy a kulturní servis", které 
se orientují pouze na dění v regionu a přinášejí odtud cílené specifické 
informace. Z toho důvodu se obsahově liší i mezi Kutnou Horou a Pardubicemi. 
Lokální okna řeší hlavní rozdíl mezi pražským a mimopražským okruhem: 
ačkoli je hudba stejná, v Praze běží více reklam i lokálních informací. Naše 
řešení je velmi nákladné, ale dává prostor pro vytvoření zcela lokálně 
orientovaného programu. Pražský i tzv. mimopražský program je vysílaný každý 
z jiného studia. Znamená to, že playlisty jsou stejné, liší se však lokálními okny. 
Programy jsou odbavovány nezávisle, běží paralelně vedle sebe a spojují se 
pouze na začátku každé hodiny. Každý vstup moderátora mimo Prahu je totiž 
jiný než v Praze. A to jak hlasově, tak i obsahově a časově. Tento způsob 
lokálního zacílení programu je pro posluchače přínosem v tom, že 
jednoznačně směřuje tok informací do dané lokality. 
/. . . / 

Hudba. 

Hudební dramaturgie rádia odráží celkové zaměření stanice na cílovou skupinu 
18 - 35 let s přesahy do mladších i do starších věkových skupin. Orientace je 
převážně na hudební směry středního proudu. 
Součástí speciálních hudebních pořadů jsou hitparády /.../ 
V programu jsou zastoupeny i písničky na přání /.../ 

Zábava. 
/.../ 
Slovní komunikace je analogická s komunikací hudební a musí být přizpůsobena 
hudebnímu formátu. Protože se jedná o profesionální práci, jsou na moderátory 
kladeny vysoké nároky na kvalitní hlasovou dispozici, schopnost hodnověrně a 
plynně komunikovat a ochotu rozvíjet moderátorskou praxi dalším učením. 
Kromě toho na moderátorovi vyžadujeme další „druhoplánové" znalosti ( např. 
znalost hudby, výslovnost titulů, znalost sloganů, práci s hlasem v oddělení 
produkce, dodržování playlistu a další). /.../ 
c) návrh kontrolovatelných parametrů 
10% procent mluveného slova jak je uvedeno výše. 
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d) Návrh vysílacího schématu 

Programové schéma Kiss - Praha 

Pondělí - pátek 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 

6.00 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. 
Zprávy běží od 6.00 každou půlhodinu. 
Největší podíl zpráv a informací z celého dne. Zprávy o dopravě, 
sportu, počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 

9.00 - 14.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Hlavní 
soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny. 
Oběd na přání: písničky na přání ve 12.00 4x za hodinu. 
Kulturní servis. 

14.00 - 19.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací .Zprávy 
každou celou hodinu (14.00 - 18.00). 
Kulturní servis. 

19.00 - 20.00 Kissparáda - hitparáda novinek pop-music podle hlasů 
posluchačů. 

20.00 - 24.00 Biograf láska: posluchači si volají o své oblíbené hity 4x do 
hodiny. 

Sobota 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 
Zprávy 7.00- 12.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy. 

3 



Víkendové tipy a kulturní servis 13.00 - 18.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

19.00 - 24.00 Rocková sobota: písničky na sobotní večer. 

Neděle 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 

Víkendové tipy a kulturní servis 8.00 - 12.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků 
s hudebními tématy. 
Zprávy 13.00- 18.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

19.00-20.00 Hitparáda. 

20.00 - 24.00 Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu. 

Programové schéma - technologie vysílání Kiss 

Pražský okruh - studio I . 

Dlabačov K. Hora 

Mimopražský okruh - studio II . 

Pardubice Liberec Tábor 

Posluchač Posluchač 

4 



Popis: 

1. Obě studia umístěna v Praze. 
2. Signál studia I jde pojítkem na vysílač Dlabačov a odtud šířen. 
3. Signál studia I I jde satelitem do přijímače vmiste vysílání, zde je 

doplňován přes internet lokálními informacemi a reklamou a pojítkem 
veden na vysílač a odtud šířen. 

4. Program ze studia I se liší od programu ze studia I I ve všech vstupech 
mluveného slova, v délce těchto vstupů i v obsahu těchto vstupů. 

5. Program ze studia I I má stejné vstupy smluveným slovem na všech 4 
frekvencích (K. Hora, Pardubice, Liberec, Tábor) a liší se mezi sebou 
v noci ( K. Hora a Pardubice ball Kiss 98 z Prahy, Liberec a Tábor 
program Classic FM). Dále se liší v obsahu některých lokálních informaci 
navzájem ( „Zprávy", „Regionální expres" a „Víkendové tipy a kulturní 
servis" se obsahem liší v K. Hoře, Pardubicích, Liberci a Táboře). Oproti 
programu ze studia I má tento program méně mluveného slova a proto 
musí přidávat 1 až 2 písničky do hodiny. Ostatní písničky jsou stejné. 

6. Program ze studia I a studia I I je identický v Praze, K.Hoře a Pardubicích 
v noci od 1.00 hodiny ranní do 5.00 hodiny ranní ( v Liberci a Táboř běží 
v tu dobu Classic FM) a v sobotu v pořadu „Rocková sobota" ( identický 
na všech 5 frekvencích). 

Mimopražský okruh: 

Programové schéma Kiss - Kutná Hora. Pardubice. Liberec a Tábor 

! Lokální informace, které se liší navzájem v mimopražském okruhu, jsou označeny jako lokální okno ! 

Pondělí - pátek 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. 

1.00 - 5.00 Ball Kiss 98 FM z Prahy (Classic FM Liberec a Tábor) 

5.00- 6.00 Noční hudební proud. 
6.00 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. 

Zprávy běží od 6.00 každou půlhodinu 
Zprávy v 6.30, 7.30, 8.30 (lokální okno). 
Největší podíl zpráv a informací z celého dne. Zprávy o dopravě, 
sportu, počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 
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9.00 - 14.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Hlavní 
soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny. 
Kulturní servis. 
Regionální expres - aktuality z regionu vždy v 0.30 (lokální okno). 
Písničky na přání, l-2x každou hodinu navíc oproti Praze. 

14.00 - 18.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy 
na začátku každé hodiny. 
Kulturní servis. 
Regionální expres - aktuality z regionu vždy v 0.30 (lokální 
okno) 
Písničky na přání, l-2x každou hodinu navíc oproti Praze. 

18.00 - 19.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Kulturní servis. 

19.00 - 20.00 Kissparáda - hitparáda novinek pop-music podle hlasů 
posluchačů. 

20.00 - 24.00 Biograf láska: posluchači si volají o své oblíbené hity 4x do 
hodiny. 

Sobota 
0.00 - 1.00 Noční hudební proud. 

1.00 - 5.00 Ball Kiss 98 FM z Prahy (Classic FM Liberec a Tábor) 

5.00- 6.00 Noční hudební proud. 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 7.00 - 12.00 (lokální 
okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou 12.00 -18.00 (lokální 
okno). 

Písnička na přání lx/hod. 

19.00 - 24.00 Rocková sobota: písničky na sobotní večer (ball z Prahy) 



Neděle 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. 

1.00 - 5.00 Ball Kiss 98 FM z Prahy (Classic FM Liberec a Tábor) 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. 
6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 

soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 7.00 - 12.00 
(lokální okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků 
s hudebními tématy. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 12.00 - 18.00 
(lokální okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

19.00-20.00 Hitparáda. 

20.00 - 24.00 Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu. 

e) Cílová skupina recipientů 

Cílová skupina 18 - 35 let s přesahy do mladších i starších věkových skupin. 

7 



« 
>A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830. fax: +420 2 7481 0885, e-mail; info9rrtv.cz, hUpV/www.rrtvcz 

t 

Účastník řízení: Rádio Bohemia, spol. s r.o. 

Říčanská 3 
Praha 10 

101 00 

Rozhodnutí 

Č.j. :Rz/213/01 

zasedáni Rady č.14, bod 21 

vyřizuje: JUDr. Jan Landštof 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen: "Rada") vydává podle ustanoveni § 5 písm. a) a v souladu 
s ustanovením § 21 odst. 1 plsm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního 
vysíláni a o změně dalších zákonů, (dále jen zákon), a ustanoveni § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízeni - správního řádu, v platném zněni toto 

Změna skutečnosti uvedených v žádosti o licenci udělené rozhodnutím Rady č.j.: Ru/116/01 ze dne 
22.5.2001, o kterou účastník řízeni požádal dopisem ze dne 27.8.2001, spočívající ve změně programové 
skladby vysílání na frekvenci 91,1 MHz Pardubice a programu f 

se schvaluje. 

Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje týkající se programu, uvedené v jeho žádosti o změnu 
skutečnosti ze dne 27.8.2001. Tyto údaje jsou obsaženy v textu dvou stran přílohy Č.1 tohoto rozhodnutí, 
která je jeho nedílnou součástí. 

Účastník řízení zaplatil dne 5.9. 2001 správní poplatek ve výši 3.000,- Kč. 

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

Poučení: 

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

R o z h o d n u t i : 

V Praze dne 11.9.2001 

http://www.rrtvcz
http://info9rrtv.cz


Mimopražsky okruh:  

Programové schéma Kiss - Kutná Hora, Pardubice, Liberec a Tábor 

! Lokální informace, které se liši navzájem v mimopražském okruhu, jsou označeny jako lokální okno ! 

Pondělí - pátek 

0.00- 1.00 Noční hudební proud. 

1.00 - 5.00 Ball Kiss 98 FM z Prahy (Classic FM Liberec a Tábor) 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. 

6.00 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. 
Zprávy běží od 6.00 každou půlhodinu 
Zprávy v 6.30, 7.30, 8.30 (lokální okno). 
Největší podíl zpráv a informací z celého dne. Zprávy o dopravě, 
sportu, počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 

9.00 - 14.00 Dopoledni a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Hlavní 
soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny. r 

Kulturní servis. 
Regionální expres - aktuality z regionu vždy v 0.30 (lokální okno). 
Písničky na prám, l-2x každou hodinu navíc oproti Praze. 

14.00 - 18.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy 
na začátku každé hodiny. 
Kulturní servis. 
Regionální expres - aktuahty z regionu vždy v 0.30 (lokální 
okno) 
Písničky na přání, l-2x každou hodinu navíc oproti Praze. 

18.00 - 19.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Kultům i servis. 

19.00 - 20.00 Kissparáda - hitparáda novinek pop-music podle hlasů 
posluchačů. 

20.00 - 24.00 Biograf láska: posluchači si volají o své oblíbené hity 4x do 
hodinv. 



Sobota 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. ! 

1.00 - 5.00 Balí Kiss 98 FM z Prahy (Classic FM Liberec a Tábor) 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. 
6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebriími tématy a 

soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 7.00 -12.00 (lokální 
okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

i 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy. 1 

Víkendové tipy a kulturní servis v celou 12.00 -18.00 (lokální 
okno). 

Písnička na přání lx/hod. , 

19.00 - 24.00 Rocková sobota: písničky na sobotní večer (balí z Prahy). 

Neděle 
0.00 - 1.00 Noční hudební proud.' 
1.00 - 5.00 Balí Kiss 98 FM z Prahy (Classic FM Liberec a Tábor) 

i 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. 

6.00 - 12.00 Dopoledni program - hudební bloky s ríiziiými hudebními tématy a 
soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulrarní servis v celou od 7.00 - 12.00 
(lokální okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

,4.: 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků 
s hudebními tématy. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 12.00-18.00 
(lokální okno). 

Písnička na přání lx/hod. 1 

19.00-20.00 Hitparáda. 
20.00 - 24.00 Konec \ ikendu - hudební blok na konci víkendu. 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

~l 
Účastník řízení: Radio Bohemia s. r.o. 

Říčanská 3 

101 00 Praha 10 

L J 

Rozhodnutí 
Rz/131/02 /4<rfř 
Zasedání Rady 11 bod 13 

Vyřizuje: Pefra Zelená 

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

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vystlání udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/116/01 ze dne 22.5.2001, ve zněni platných změn, o kterou účastník řízení požádal 
dopisem doručeným Radě dne 18.4.2002 a evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1684, a to: 

změnou l icenčních programových podmínek vysílání Radia Kiss na kmi toč tu 101,8 MHz Tábor, 
spočívající ve: 

1. změně programové skladby pro místní programy provozované na výše uvedeném kmitočtu zařazením 
lokálního programu ve stanoveném vysílacím čase, 

2. změně programu: 

Denně vyjma času od 01.00 hodin do 05.00 hodin přebíráni programu Rádia Kiss Jižní Čechy 
společnosti Rádio Krumlov, s.r.o. V době od 01.00 - 05.00 bude zachováno přebíráni programu rádia 
Classic FM. 

Přesný program je obsažen v textu přílohy č. 1 o 2 stran textu. 

s o u h l a s 

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


Příloha č. 1 je nedí lnou součástí tohoto rozhodnutí. 

programech 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výší 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne 
8.4.2002. 

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

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

Poučení: 

V Praze dne 28. 5. 2002 

Ing. Martin Muchka 
předsedajžadv 

pro rozh lasov^á^ l fev i+Ml^ i lán i 



Příloha č. 1 

k rozhodnutí č.j. Rz/131/02 



Sobota 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný 
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimální 

1.00 - 5.00 ClassicFM Praha 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný 
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimálnf 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 
Pozvánky na kulturní pořady. 
Písničky na přání. 

12.00- 18.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy. Písničky na přání 
Víkendové tipy a kulturní servis. 

\ - • 

18.00 - 24.00 Sobotní Dance party - taneční pořad pro mladé. 

Neděle 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný 
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova mmimální. 

1.00 - 5.00 ClassicFM Praha 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný 
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimálnf 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 

Víkendové tipy a kulturní servis. 
Písničky ná přání. 

12.00 - 18.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků 
s hudebními tématy. 
Kulturní servis. 
Písničky na přáni. 

18.00 - 24.00 Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu. 



Programové schéma Kiss jižní Čechy Tábor 101,8 MHz 

Pondělí - pátek 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný 
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimální. 

1.00 - 5.00 ClassicFM Praha 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný 
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimální. 

6.00 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. 
Zprávy běží každou půlhodinu. Největší podíl mluveného 
slova z celého dne. ji [ • 
Tento blok je doplněn zprávami o dopravě, sportu, počasí, 
drobnými soutěžemi. H • 

I ,V.Í • ) - ' : 

9.00 - 14.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy 
na začátku každé hodiny. Kulturní servis.Hlavní soutěže stanice. 

14.00- 18.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy 
každou celou hodinu. Zajímavosti z kultury. 

18.00 - 20.00 - Hitparáda hudebních novinek pop-music podle hlasů posluchačů. 

20.00 - 24.00 Písničky na přání. Posluchači si volají o své qblíbené hity. 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

r ~ i 
Účastník řízení: Rádio Bohemia, spo l . s r.o. 

Říčanská 3 

Praha 10 
101 00 

L J 

Rozhodnutí 

C.i .:Rz/214/02 

zasedání Rady 16 bod 22 

vyřizuje: Mgr. Kristina Smutná 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen; "Rada") podle ustanoveni § 5 písm. b) a v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 1 plsm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni 
a o změně dalších zákonů, (dále jen zákon), a ustanovení § 46 zákona č. 7 1 / 1 9 6 7 ^ . , o správním řízení -
správního řádu, v platném znění, uděluje 

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/116/01 ze dne 
22.5.2001, o kterou účastník řízeni požádal dopisem ze dne 12.8.2002, evidovaným pod č.j. 3143 v knize 
došlé pošty Úřadu Rady, spočíva j íc í : 

1. Ve vysí lání kompletně odděleného programu na př idělených kmi točtech, a to pražského 
programu stanice Kiss, vysí laném na kmi točtu 98,1 Mhz, od mimopražských programů stanice 
Kiss, které j sou vysí lány v Liberci na kmi točtu 90,7 MHz, v Kutné Hoře na kmi toč tu 90,2 MHz a 
v Pardubicích na kmi točtu 91,1 Mhz; 

Program stanice Kiss - pražského okruhu je obsažen v příloze č. 1 o 2 stranách textu. Program stanice 
Kiss - mimopražského okruhu je obsažen v příloze č. 2 o 2 stranách textu. 

Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součásti tohoto rozhodnutí. 

Za účelem identifikace stanice Kiss je účastník řízení povinen ohlašovat příslušnou frekvenci. 

2. Ve změně programu stanice Kiss, a to ve zrušení vysí lání pořadu „K issparáda" ve všedních 
dnech v 19.00 hodin a pořadu „Hi tparáda" v neděl i rovněž v 19.00 hod in , místo pořadu „Rocková 
sobo ta" (19.00-24.00) bude zařazen program „Písn ičky na sobotn í večer" . 

Přesný program je obsažen v textu příloh č. 1 a 2. 

s o u h l a s 
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Účastník řízení zaplatil dne 9.8.2002 správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném zněni. 

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

Účastník řízeni je povinen do 30 dnů ode dne provedení změn předložit Radě písemné prohlášení s uvedení 
data zahájení odděleného vysíláni. 

Proti tomuto rozhodnutí je možné 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. 

V Praze dne 10.9. 2002 

Poučení: 

Ing. Martin Muchka 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j.: Rz/214/02 



Programové schéma Kiss 98 FM - pražsky okruh 

Pondělí - pátek 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 

6.00 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. 
Zprávy běží od 6.00 každou půlhodinu. 
Největší podíl zpráv a informací z celého dne. Zprávy o dopravě, 
sportu, počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 

9.00 - 14.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Hlavní 
soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny. 
Oběd na přání: písničky ha přání ve 12.00 4x za hodinu. 
Kulturní servis. 

14.00 - 20.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací.Zprávy 
každou celou hodinu (14.00 - 18.00). 
Kulturní servis. 

20.00 - 24.00 Biograf láska: posluchači si volají o své oblíbené hity. 



Sobota 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 
Zprávy 7.00-12.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy. 
Víkendové tipy a kulturní servis 13.00 - 18.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

19.00 - 24.00 Písničky na sobotní večer. ( Změna ! dříve „Rocková sobota") 

Neděle 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 

Víkendové tipy a kiilturní servis 8.00 - 12.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 20.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků 
s hudebními tématy. 
Zprávy 13.00- 18.00. 
Písnička na přání lx/hod. 

20.00 - 24.00 Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu. 



Příloha č. 2 
k rozhodnutí č.j.:Rz/214/02 



Mimopražsky okruh:  

Programové schéma Kiss - Kutná Hora, Pardubice, Liberec 

! Lokální informace, které se liší navzájem v mimopražském okruhu, jsou označeny jako lokální okno ! 

Pondělí - pátek 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. Scénky. 

1.00 - 5.00 Noční hudební proud. Scénky. (Classic FM Liberec) 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 

6.00 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a 2práv. 
Zprávy běží od 6.00 každou půlhodinu 
Zprávy v 6.30, 7.30, 8.30 (lokální okno). 
Největší podíl zpráv a informací z celého dne. Zprávy o dopravě, 
sportu, počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 

9.00 - 14.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Hlavní 
soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny. 
Kulturní servis. 
Regionální expres - aktuality z regionu vždy v 0.30 (lokální okno). 
Písničky na přání, l-2x každou hodinu navíc oproti Praze. 

14.00- 18.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy 
na začátku každé hodiny. 
Kulturní servis. 
Regionální expres - aktuality z regionu vždy v 0.30 (lokální 
okno) 
Písničky na přání, l-2x každou hodinu navíc oproti Praze. 

18.00 - 20.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Kulturní servis. 

20.00 - 24.00 Biograf láska: posluchači si volají o své oblíbené hity. 



Sobota 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. Scénky. 

1.00 - 5.00 Noční hudební proud. Scénky. (Classic FM Liberec) 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 
6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 

soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 7.00 - 12.00 (lokální 
okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou 12.00 -18.00 (lokální 
okno). 

Písnička na přání lx/hpd. 

19.00 - 24.00 Písničky na sobotní večer. ( Změna ! dříve „Rocková sobota") 

Neděle t 

0.00 - 1.00 Noční hudební proud. Scénky. 

1.00 - 5.00 Noční hudební proud. Scénky. (Classic FM Liberec) 

5.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky. 
6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s nižnými hudebními tématy a 

soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 7.00 - 12.00 
(lokální okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

12.00 - 20.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků 
s hudebními tématy. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 12.00 - 18.00 
(lokální okno). 
Písnička na přání lx/hod. 

* 

20.00 - 24.00 Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu. * 



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: Rádio Bohemia, spo l . s.r.o. 

Říčanská 3 č.p. 2399 
Praha 10 

PSČ: 101 00 

L J 

Souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

Zasedáni Rady 9/bod 13 
Vyřizuje: F.Kučera 

Na základě žádosti účastníka řízení ze dne 27.3.2003, doručené Radě pro rozhlasbvé a televizní vysílání 
(dále jen „Rada") téhož dne a zaevidované v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1199, se podle 
ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, má za to, že Rada souhlasí se změnou skutečnost í uvedených v žádost i o 
l icenci, udělené na základě rozhodnut í Rady č.j. Ru/116/01 ze dne 22.5.2001, ve znění pozdějších 
změn, spočívající ve změně l icenčních podmínek, a to : 

1) změně časového rozsahu vysílání na 24 hodin denně na kmitočtech : 

a) 90,7 MHz LIBEREC-VÝŠINA/0,5 kW 

b) 97,7 MHz V O T I C E - M E Z I V R A T A / 5 0 kW 

2) odpovídající změně dalších programových podmínek vysílání na předmětných 

kmitočtech následujícím způsobem : 

Program vysí laný z vysí lače v Liberci bude identický s programem stanice KISS FM vysílaným v Kolíně 
na kmitočtu 90,2 MHz v době od 01.00 hod. do 05.00 hod. a program vysí laný z kmi toč tu v V o t i c e -
Mezivrata bude identický s programem stanice Kiss Jižní Čechy v době od 01.00 hod. do 05.00 hod. 

http://www.rrtv.cz
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Provozovatel vysílání je povinen ohlašovat frekvenci vysílání, aby identifikoval rozhlasový program . 

Provozovatel vysílání je povinen uchovávat záznamy vystlání všech pořadů, odvysílaných i na jednotlivých 
frekvencích . 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 28.3.2003. 

V Praze dne 27.5.2003 



A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

r. 
Účastník řízení: Rádio Bohemia, spo l . s r.o. 

Říčanská 3 

Praha 10 

1 

P S Č : 1 0 1 0 0 

L J 
ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/112/04 

Zasedání Rady 13/poř. č. 6 
Vyř izuje: Mgr. V. Kovaříková 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 pism. b) a § 21 
odst. 1 pism. a) a d) 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, udělila dne 16. června 2004 

s o u h l a s : 

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/116/01 ze dne 22. května 2001 ve zněni 
pozdějších změn licence, o kterou účastník řízeni požádal v žádosti doručené Radě dne 21 . května 2004 a 
evidované pod č.j. 10 v knize doručené pošty Úřadu Rady, doplněné pozdějším podáním doručeným Radě 
dne 1. června 2004 a evidovaným pod č.j. 12 v knize doručené pošty Úřadu Rady, spočívající : 

1. ve změně l icenčních podmínek, a t o přejímání programu Kiss Delta provozovatele Delta Media 
Broadcasting s.r.o. na frekvencích Liberec 90,7 Mhz, Kutná Hora 90,23 Mhz, Pardubice 91,1 Mhz dle 
programu obsaženého v textu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 

2. ve změně názvu tohoto mimopražského programu z Kiss na Kiss Delta 

Vzhledem ke skutečnost, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném zněni. 
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stník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
Ratném zněni, dne 25. května 2004. 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., v platném zněni, podat 
žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode 
dne doručení rozhodnuti. 



PŘÍLOHA Č. 1 k rozhodnutí č.j. Rz/112/04 

Program Kiss Delta 

Pondě l í - pátek 

0.00-06.00 

Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné rubr iky (kul tura) 

6.00- 9.00 
Ranní blok - „Ranní show" (kaleidoskop hudby, humoru , soutěží a zpráv). 
Zprávy běží od 6.00 každou hodinu. Zprávy o dopravě, spor tu , počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 
9.00 - 13.00 
Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a Informací. 
Hlavní soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny + rubriky (regionální kul tura a sport) 
Burza práce 

13.00-18.00 
Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a Informací. 
Zprávy na začátku každé hodiny do 17:00 + rubr iky (regionální kul tura a sport) 

18.00 - 20.00 
„Písničky na přáni" 

20.00 - 22.00 

„Na tykačku" - moderovaný pořad s telefonáty posluchačů (po- čt) 

20.00 - 22.00 
Hitparáda rádia Kiss Delta - „Kissparada" - aktuální h i ty podle poradí sestavovaného 
posluchači 
22.00 - 24.00 
Noční hudební proud - „Hi ty Non Stop" + pravidelné rubr iky (kul tura) 



Sobo ta 

0.00 - 8 . 0 0 

Noční hudební proud - „Hity Non Stop* + pravidelné rubriky (kul tura) 

8 . 0 0 - 1 4 . 0 0 

Dopolední program a polední program - hudební bloky s různými hudebními tématy 
soutěžemi. 

Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 8.00 - 17.00. 

14 .00 - 1 8 . 0 0 
Odpolední program - pokračováni hudebních bloků s různými 
hudebními tématy a soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou do 17.00 
18 .00 - 2 0 . 0 0 
„Písničky na přáni" 
20 .00 - 2 4 . 0 0 
„Dancemachlne" - výběr z taneční hudby, aktuální novinky, reportáže a rozhovory -
moderovaný pořad. 

Nedě le 

0.00 - 8 . 0 0 

Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné rubr iky (kul tura) 

8 .00 - 1 4 . 0 0 

Dopolední program a polední program - hudební bloky s různými hudebními tématy 
soutěžemi. 

Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 8.00 - 1 7 . 0 0 . 

14 .00 - 1 8 . 0 0 
Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy a soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v četou do 17,00. 
18 .00 - 2 0 . 0 0 
„Písničky na přáni* 

20 .00 - 2 2 . 0 0 
„Ghetto" - výběr z hip hopu, r&b, soulu, funku a rapu - specializovaný moderovaný 
porad. 

22 .00 - 2 4 . 0 0 
Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (ku l tura) 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrW.C2, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: 

Rádio Bohemia, spol. s r.o. 
Říčanská 3 
101 00 Praha 10 

L J 

ROZHODNUTÍ 

C.j . : Rz/198/04, 
Zasedání Rady 21 / poř. č. 17 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 plsm. b) a § 21 
odst. 1 písm. d) 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 zněni, udělila dne 4. listopadu 2004 

s o u h l a s 

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysíláni programu Kiss, 
udělené na základě rozhodnuti č.j. Ru/116/01 ze dne 22. května 2001 (ve znění změn), o kterou účastník 
řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 14. záři 2004, spočívající ve změně l icenčních podmínek, a 
to programu na: 

00.00 - 06.00 Noční hudební proud, scénky. 

06.00 - 09.00 

Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, anket a zpráv. 
Zprávy jsou vysílány od 06.00 h. každých 30 min. 
Největší podii zpráv a informací z celého dne. Zprávy o počasí, 
praktické informace životního stylu. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže 

Pondělí - pátek 

09 .00 -14 .00 

Dopoledni a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Hlavni soutěže 
stanice. 
Zprávy jsou vysílány na začátku každé celé hodiny. 
Kulturní servis, praktické informace životního stylu. 

14.00 - 20.00 
Odpoledni hudební blok - tok hudby, zpráv a informaci. 
Zprávy jsou vysílány každou celou hodinu (14.00 - 18.00) 
Kulturní servis, praktické informace životního stylu. 

20.00 - 24.00 Písničky na přání, vzkazy na dobrou noc, příležitostní hosté. 
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00.00 - 06.00 Noční hudební proud, scénky. 

Sobota 

06 .00 -12 .00 

Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 
Informace o počasí, informace z kultury, víkendové tipy (vždy v celou 
hodinu od 07 .00-12 .00) 
Písnička na přání. 

12 .00 -19 .00 

Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy. 
Informace o počasí, Informace z kultury, víkendové tipy (vždy v celou 
hodinu od 13.00-18.00) 
Písnička na přání. 

19 .00-24 .00 Písničky na sobotní večer. 

00.00 - 06.00 Noční hudební proud, scénky. 

Neděle 

06 .00 -12 .00 

Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 
Informace o počasí, informace z kultury, víkendové tipy (vždy v celou 
hodinu od 07 .00-12 .00) 
Písnička na přáni. 

12 .00 -20 .00 

Odpolední program - pokračování hudebních bloků s hudebními 
tématy. 
Informace o počasí, informace z kultury, víkendové tipy (vždy v celou 
hodinu od 13 .00-18.00) 
Písnička na přání. 

20.00 - 24.00 Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu. 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném zněni, dne 4. října 2004. 



P o u č e n í : 

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

V Praze dne Lit . listopadu 2004 



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.rrlv.cz 

r n 
Účastník řízení: 

Rádio Bohemia spol. s r.o. 

Říčanská 3 

101 00 Praha 10 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

R p / 7 3 / 0 5 / ^ 
Zasedání Rady 6/ poř. č. 35 
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 15. března 2005 toto, 

ROZHODNUTÍ: 

Doba platností licence k provozování rozhlasového programu Kiss prostřednictvím vysílačů, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/116/01 ze dne 22. května 2001, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti 
účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 25. ledna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 14, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 31 . prosince 2015. 

Podle ustanoveni § 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 licenci 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. 
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Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 5. ledna 2005; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízeni, 

řízeni o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 10, že ke dni 29. prosince 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečeni Praha 10, že k 2 2 . prosinci 2004 nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištěni s potvrzeními: 

VZP ČR Praha potvrzuje, že k 24. lednu 2005 nemá splatný nedoplatek 
OZP Praha potvrzuje, že k 29. prosinci 2004 nemá splatný nedoplatek; 

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

Radovan Vaškovič - 4. ledna 2005 - nemá záznam 
Andrew Dower - 4. ledna 2005 - nemá záznam; 

• čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společnosti 
zřízených provozovatelem vysíláni 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) - f) 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 plněni 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 zákona č. 231/2001 Sb. a 
licenci prodloužila na dobu do 3 1 . 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. ledna 2005. 

Poučení: 

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



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada prc rozhlasové a televizní vysílám' 

Skřetova i f i j /6,120 0 0 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + L\20 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Rádio Bohemia, spol. s r.o. 
Říčanská 3 č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/968/zab/BOH 
Č.j.: zab/2640/2012 
Zasedání Rady č. 13 - 2012 / poř.č.: 12 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio 
Bohemia, spol. s r.o. IČ: 407 65 806 se sídlem Praha 10, Říčanská 3 č.p. 2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio Kiss Delta (licence Ru/116/01), spočívající ve zvýšení výkonu a změně stanoviště 
vysílače Pardubice TKB 91,1 MHz, výkon ERP: 30dBW /1 kW, souřadnice: 15E4603 / 50N0222, na 
Pardubice - Opatovice 91,1 MHz, výkon ERP: 33dBW / 2kW, souřadnice: 15E4732 / 50N0737, toto: 

Rada uděluje provozovateli Rádio Bohemia, spol. s r.o. IČ: 407 65 806 se sídlem Praha 10, Říčanská 3 
č.p. 2399, PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Kiss Delta (licence Ru/116/01), 
spočívající ve zvýšení výkonu a změně stanoviště vysílače Pardubice TKB 91,1 MHz, výkon ERP: 
30dBW /1 kW, souřadnice: 15E4603 / 50N0222, na Pardubice - Opatovice 91,1 MHz, výkon ERP: 33dBW 
/ 2 kW, souřadnice: 15E4732 / 50N0737. 

Odůvodnění: 

Rádio Bohemia, spol. s r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Kiss Delta (licence 
Ru/116/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Beroun (program Kiss) 106,3 MHz / 0,1 kW; Kutná Hora (program Kiss Delta) 90,2 MHz / 1 kW; Liberec 
(program Kiss Delta) 90,7 MHz / 0,5 kW; Lovosice - silo 97,5 MHz / 0,1 kW; Pardubice (program Kiss 
Delta) 91,1 MHz / 1 kW; Praha (program Kiss) 98,1 MHz / 1 kW; Ústí nad Labem-Stříbrníky (program 
Kiss) 99,8 MHz / 0,2 kW; Votice (program Kiss jižní Čechy) 97,7 MHz / 50 kW. 

Provozovatel rozhlasového vysílání Rádio Bohemia, s.r.o. žádal dopisem doručeným dne 2. listopadu 
2011 č.j. 8616 o změnu souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu a změně 
stanoviště vysílače Pardubice TKB 91,1 MHz, výkon ERP: 30dBW /1 kW, souřadnice: 15E4603 / 
50N0222, výška nadm.: 220m / antény: 102m na Pardubice - Opatovice 91,1 MHz, výkon ERP: 33dBW / 
2kW, souřadnice: 15E4732 / 50N0737, výška nadm.: 225m / antény: 100 m. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (č.j. zab/3546/2011) a souhlasila s odesláním 
výše uvedené změny ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

rozhodnutí 

2640-1 
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Dopisem ze dne 27. červa 2012 č.j. 6186, byla Radě doručena od Českého telekomunikačního úřadu 
zkoordinovaná výše uvedená změna tak, jak bylo uvedeno v žádosti. 

Pardubice Opatovice II 91,1 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 47 32 / 50 07 37 
ERPmax 2 kW 

Změna stanoviště a navýšení ERPmax. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 17.7.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.07.25 12:43:16+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ „ „ Location: Praha 
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Skřetova n^j 6,120 0 0 Praha 2 
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Radio Investments s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 101 
Česká republika 

RADIO PUBLIKUM spol. s r.o. 
Bartošova 45/0 
76001 Zlín 1 

Rádio Krumlov, s.r.o. 
U Výstaviště 486/15 
37005 České Budějovice 5 

Rádio ProTon s.r.o. 
Husova 741/58 
30100 Plzeň 1 

Radio TWIST Praha, s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 101 

RADIO MORAVA s. r. o. 
Starobělská 1063/13 
70030 Ostrava 30 

RADIO STATION BRNO, spol. s r.o. 
Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 00 

Rádio Bohemia, spol. s r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 101 

BROADCAST MEDIA, s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 101 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/320/bar/Rad 
Č.j.: bar/2614/2013 
Zasedání Rady č. 11 - 2013 / poř .č.: 5 

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 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 
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Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností 
RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., Radio ProTon s. r. o., Radio TWIST Praha, s. r. o., 
RADIO MORAVA s. r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o. a BROADCAST 
MEDIA, s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o. 

Odůvodnění: 

Dne 16. dubna 2013 pod čj. 3964/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti Radio Investments s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností osmi provozovatelů 
rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o. podle 
ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o tyto provozovatele: BROADCAST MEDIA, 
s. r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., RADIO MORAVA s. r. o., Radio ProTon s. r. o., 
RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. a Radio TWIST Praha, s. r. o. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 30. 4. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

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 Investments 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: 11.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.06.13 14:40:47 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq /6 ,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 
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 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq /6 ,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2014/503/bar/Rad 
Č.j.: bar/2192/2014 
Zasedání Rady č. 12 - 2014 / poř.č.: 73 

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 Rádio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, 
identifikační číslo 25131664, 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 Kiss na kmitočtu 98,1 MHz o vyzářeném výkonu 1 k W z vysílacího stanoviště Praha, kmitočtu 
106,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Beroun, kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném 
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Lovosice a kmitočtu 99,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Ústí nad Labem, pro program Kiss Delta na kmitočtu 90,2 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW 
z vysílacího stanoviště Kutná Hora, kmitočtu 90,7 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště 
Liberec a kmitočtu 91,1 MHz o vyzářeném výkonu 2 k W z vysílacího stanoviště Pardubice-Opatovice a pro 
program Kiss jižní Čechy na kmitočtu 97,7 MHz o vyzářeném výkonu 50 k W z vysílacího stanoviště Votice 
na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání - Kiss: 
• 98,1 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Praha 
• 106,3 MHz /100 W, vysílací stanoviště Beroun 
• 97,5 MHz /100 W, vysílací stanoviště Lovosice 
• 99,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Ústí nad Labem 

Územní rozsah vysílání - Kiss Delta: 
• 90,2 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Kutná Hora 
• 90,7 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Liberec 
• 91,1 MHz / 2 kW, vysílací stanoviště Pardubice-Opatovice 

R O Z H O D N U T Í 
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Uzemni rozsah vysílaní - Kiss jizni Cechy: 
• 97,7 MHz / 50 kW, vysílací stanoviště Votice 

Základní programová specifikace: 
Hudební stanice s vyváženým podílem informací 

Další programové podmínky: 

Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/116/01 ze dne 22. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost Radio Investments s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Kiss / Kiss 
Delta / Kiss jižní Čechy šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady 
čj. Ru/116/01 ze dne 22. 5. 2001 ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/73/05 
ze dne 29. 3. 2005 prodloužena do 31 . 12. 2015. 
Dne 9. května 2014 pod čj. 3635/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele Radio Investments 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 Radio Investments 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 7. 5. 
2014. 



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. 

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: 17.6.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Přílohy: Dokument (mapa, 18.6.2014, d iagram využit í rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.06.26 16:17:30 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-28 742/2014-613 ze dne 21. 5. 2014. 
Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele Radio Investments s.r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, 
stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 



Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq / 6 , 120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 
www.rrtv.cz 

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

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

RKR s.r.o. 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 

SICCO s.r.o. 
Plynárenská 63/0 
28002 Kolín 

S p . zn./ldent.: 2013/434/zab/Rád 
Č.j.: zab/3498/2014 
Zasedání Rady č. 18 - 2 0 1 4 / poř.č.: 13 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RÁDIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 101 00, o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Kiss 98 FM (licence Ru/116/01), ve znění pozdějších změn žádosti, spočívající 
ve zvýšení výkonu vysílače a změně stanoviště kmitočtu Praha 98,1 MHz z 1 kW na 2 kW na nové 
souřadnice WGS84: 14 23 04 / 50 04 52, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 
2399/3, Praha, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Kiss 98 FM (licence Ru/116/01), ve znění 
pozdějších změn žádosti, spočívající ve zvýšení výkonu vysílače a změně stanoviště kmitočtu Praha 98,1 
MHz na 2 kW, nové souřadnice WGS84: 14 23 04 / 50 04 52. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Praha 98,1 MHz / 2 kW. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (dříve InFin, s.r.o., původně Rádio Bohemia, 
spol. s r.o.) zaslal Radě žádost doručenou dne 17. května 2013 č.j. 5089/13 spočívající ve změně 
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územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, konkrétně ve zvýšení výkonu vysílače a 
změně stanoviště kmitočtu Praha 98,1 MHz / 1 kW, na: Praha 98,1 MHz / 1,5 kW, nové souřadnice 
50N0441 / 14E2820, výška 268/85m pro program Rádio Kiss 98 FM (licence Ru/116/01). 

Dne 25. června 2013 č.j. 6492/13 bylo Radě doručeno doplnění žádosti, kde žadatel uvedl, že žádá o 
změnu územního rozsahu takto: 
Název: Praha - Strahov 
Výkon ERP: 2 k W / 3 3 d B W 
Polarizace: V 
Souřadnice: 14E2304 / 50N0452 
Výška nadm.: 345m / antény: 45m 

Rada odeslala výše uvedenou žádost a doplnění žádosti Českému telekomunikačnímu úřadu ke 
koordinaci. 

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. 

Vzhledem k zpřísňující se judikatuře Nejvyššího správního soudu ČR v otázce změn územního rozsahu 
vysílání dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. týkající se také oblasti změn u již přidělených 
kmitočtů se Rada obrátila na ČTÚ se žádostí o sdělení stavu výše uvedené žádosti, zejména o předání 
předběžných map územního pokrytí vysíláním z vysílačů se změněnými parametry a předběžné 
propočtení počtu obyvatel pokrytých vysíláním z vysílačů se změněnými parametry. 

Dne 5. června 2014 č.j. 4779 bylo Radě doručeno vyjádření ČTÚ, spolu s diagramy využití před změnami 
a po změnách technických parametrů a dále předběžně stanovené počty obyvatel ČR pokrytých signálem 
rozhlasového vysílání spolu s žádostí o vyjádření, zda má ČTÚ v započaté koordinaci pokračovat. 

Z toho důvodu byl účastník řízení, RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o., byl vyzván k závaznému 
stanovisku, zda má ČTÚ příslušnou koordinaci dokončit. 

Dne 8. července 2014 č.j. 5869/14 bylo Radě doručeno závazné stanovisko, kde RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. žádá o dokončení výše uvedené koordinace. Toto stanovisko bylo následně 
předáno ČTÚ. 

Dne 18. srpna 2014 č.j. 7107 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

PRAHA PETŘIN I 98,1 MHz 
souřadnice WGS84: 14 23 04 / 50 04 52, 
ERPmax(dBW) = 33 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 18. 8. 2014 a použita databáze obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet PRAHA PETŘIN I 98,1 MHz / 2 kW byl stanoven počet obyvatel na 1 362 992. 

Pro kmitočet PRAHA PETŘIN I 98,1 MHz / byl z původního stanoviště a při výkonu 1 kW stanoven 
počet obyvatel na 1 342 209. 
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Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Praha 98,1 MHz / 1 kW, Kutná Hora 90,2 MHz / 1 kW, Liberec (původní 
kmitočet 91,3 MHz / 0,5 kW), současný kmitočet 90,7 MHz / 0,5 kW, Pardubice-Opatovice 91,1 MHz / 2 
kW byly zamítnuty) měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedené stanovisko 
Českého telekomunikačního úřadu tvořilo přílohu oznámení účastníkům řízení: 

Rádio Černá Hora II,s.r.o. 
RKR.s.r.o. 
SICCO.s.r.o. 

Žádný z oslovených účastníků řízení se k předmětné koordinaci nevyjádřil. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada hodnotí nárůst či snížení počtu obyvatel na daném 
území před změnou a pozměně stanoviště a výkonu kmitočtu. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 1 362 992 obyvatel 
z nového stanoviště kmitočtu PRAHA PETŘIN I 98,1 MHz a zvýšení výkonu na 2 kW dojde v důsledku 
těchto změn ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o cca 20 783 
obyvatel. 

V předmětné žádosti o změně stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu PRAHA PETŘIN I 98,1 MHz se 
nejedná o přidělení nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již 
využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a vdaném případě se tak nemůže jednat o obcházení 
požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět 
hypotetického licenčního řízení. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PRAHA PETŘIN I 98,1 MHz / 2 kW 
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 s původním stanovištěm a výkonem kmitočtu a dle nové koordinace. 

Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zvětšení území pokryté signálem. 

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

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

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysí láním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přiděli t takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 
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Ohledně nepatrného zvětšení územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 
2 1 , odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu 
vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření 
pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního 
rozsahu vysílání. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 30.9.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Přílohy: Pošta (příchozí, 1.10.2014, Český telekomunikační úřad, 7107/2014/P, 
odpověď/vyjádření - č.j. zab/2397/2013 -žádost - o stanovisko/vyjádření ČTÚ - koordinace změn 
souboru technických parametrů kmitočtu Praha 98,1 MHz, č.j. zab/2882/2013 žádost - o 
stanovisko/vyjádření ČTÚ - doplnění žádosti - změna stanoviště kmitočtu PRaha 98,1 MHz, č.j. 
zab/2532/2014 - žádost - ostatní - dokončení změny koordinace kmitočtu Praha 98,1 MHz, 
stránky (2)) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2014.10.06 01:44:46 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ . , . „ . Location: Praha 
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Diagram využití rádiového kmitočtu PRAHA PETŘIN I 98,1 MHz stanovený výpočtem podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání 
ve vybraných kmitočtových pásmech - modrá barva. 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílám 

Skřetova 4 4 / 6,120 0 0 Praha 2 

Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 

www.rrtv.cz 

Příjemka 
Odesílatel 

Název: Český telekomunikační úřad 

IČ: 

Adresa: Sokolovská 58/219, 19000 Praha, CZ 

Doručená pošta 
Číslo: 7107/2014/P 

Sp.zn / identi f ikátor: — 

Číslo ISDS: 219401268 

Informace o doručení 
Datum doručení: 19.8.2014 11:35:50 

Datum stažení: 20.8.2014 8:48:07 
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R A D A 

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-4850270 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Dlouhá 200/8 
50003 Hradec Králové 
Česká republika 
RKR s.r.o. 
Rohanské nábřeží 661/5 
18600 Praha 
Česká republika 
SICCO s.r.o. 
Plynárenská 63/0 
28002 Kolín 
Česká republika 

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

RRTV/76/2016-zab 
2015/1052/zab/RAD 
1-2016/ poř.č. 19 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vyš. a licencí 

DATUM, MISTO: 7.1.2016, 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 RÁDIO 
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 Kiss Delta 
(licence č.j.: Ru/116/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající ve změně souřadnic a snížení výkonu kmitočtu PARDUBICE OPATOVICE II 91,1 MHz / 2 kW, 
toto: 

Rada uděluje provozovateli RÁDIO 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 Kiss Delta (licence č.j.: Ru/116/01), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic a 
snížení výkonu kmitočtu PARDUBICE OPATOVICE II 91,1 MHz / 2 kW, na stanoviště Pardubice TKB 
91,1 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW souřadnice WGS 84: 15 46 04 / 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 91,1 MHz / 
1 kW. 

rozhodnutí 
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Odůvodnění: 

Dne 19. listopadu 2015 č.j. 9721/15 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Pardubice - Opatovice 91,1 MHz / 
2 kW na Pardubice TKB 91,1 MHz / 1 kW, souřadnice 15E4604 / 50N0222 pro program Kiss Delta 
(licence č.j.: Ru/116/01). 

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 4. prosince 2015 č.j. 10331/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ) 
koordinaci výše uvedené změny: 

PARDUBICE OPATOVICE II 91,1 MHz 
Souřadnice WGS 84:15 46 04 / 50 02 22 
ERPmax 1 kW 
Stanoviště Pardubice TKB. 

Dále ČTÚ Radě sdělil, že se jedná pouze o administrativní přesun předmětného VKV kmitočtu zpět ze 
stanoviště Pardubice Opatovice II. Předmětný kmitočet je stále využíván na stanovišti Pardubice TKB. 

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 1.12. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel CR z roku 2011. 

Pro kmitočet PARDUBICE OPATOVICE II 91,1 MHz / 1 kW byl stanoven počet obyvatel 155 569. 

O předchozí změnu vysílacího stanoviště a navýšení výkonu požádal provozovatel dne 2. listopadu 2011 
č.j. 8616/11. Jednalo se o změnu spočívající ve zvýšení výkonu a změně stanoviště vysílače Pardubice 
TKB 91,1 MHz, výkon ERP: 30dBW /1 kW, souřadnice: 15E4603 / 50N0222, výška nadm.: 220m / 
antény: 102m na Pardubice - Opatovice 91,1 MHz, výkon ERP: 33dBW / 2kW, souřadnice: 15E4732 / 
50N0737, výška nadm.: 225m /antény: 100 m. 
Dne 27. červa 2012 č.j. 6186/12 ČTÚ předmětný kmitočet zkoordinoval tak, jak bylo uvedeno v žádosti. 
Pardubice Opatovice II 91,1 MHz, souřadnice WGS 84: 15 47 32/50 07 37, ERPmax 2kW. K faktickému 
přesunu vysílacího stanoviště nedošlo. 

Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Kutná Hora 90,2 MHz / 1 kW, Liberec (původní kmitočet 91,3 MHz / 0,5 
kW), současný kmitočet 90,7 MHz / 0,5 kW, Pardubice-Opatovice 91,1 MHz / 2 kW a Praha 98,1 MHz / 1 
kW byla zamítnuta) měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu) z toho důvodu výše uvedená 
koordinace byla oznámena ostatním účastníkům licenčního řízení: 

Rádio Černá Hora II, s.r.o, Jihoslovanská 36/0, 54101 Trutnov 1; 
RKR,s.r.o., Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5; 
SICCO,s.r.o., Plynárenská 63/0, 28002 Kolín 2. 

Žádný z účastníků řízení se k předmětné změně nevyjádřil. 
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Účastník řízení vysílá program Kiss Delta na základě licence udělené k souboru technických parametrů 
Kutná Hora 90,2 MHz / 1 kW, Liberec (původní kmitočet 91,3 MHz / 0,5 kW), současný kmitočet 90,7 
MHz / 0,5 kW, Pardubice-Opatovice 91,1 MHz / 2 kW a Praha 98,1 MHz / 1 kW. 

Dalšími soubory technických parametrů jsou: Beroun 106,3 MHz / 0,1 kW, Lovosice 97,5 MHz / 0,1 kW, 
Ústí nad Labem 99,8 MHz / 0,2 kW a Votice 97,7 MHz / 50 kW 

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

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

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

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť ke změně územního rozsahu v daném případě nedošlo, jelikož se jedná pouze o 
administrativní změnu. 

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 vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 8.1.2016, mapa - PARDUBICE O P A T O V I C E II 91,1 MHz) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.01.11 00:43:00 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Jedn. identifikátor 243708 - RRTV 

 
Váš dopis zn.     -    
Naše č. j.     RRTV/7083/2017-blu  
Sp. zn.                  2017/207/blu  
Zasedání Rady      7-2017/poř. č. 12 
 
Vyřizuje:                ORVL - ORV 
 
Datum, místo:       4. 4. 2017, Praha 
 
 
 

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

r o z h o d n u t í : 
 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901,  se sídlem  
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy 
(licence č.j. Ru/116/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně názvu programu na nový název KISS a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny 
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních 
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 20. února 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost (č.j. RRTV/4029/2017-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy (licence č.j. 
Ru/116/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně názvu programu na nový název KISS a ve změně licenčních podmínek. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či změnou 
licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 
Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 28. února 2017 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o 
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6bxv3j5 
RKR s.r.o. 
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SICCO s.r.o. 
aigsf3t 



licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty). Žádný subjekt se v dané lhůtě nevyjádřil. 
 
 
Změna názvu: 
 
V současné době pod názvem KISS vysílají programy provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. který je i provozovatelem programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy, 
o jehož změnu názvu žádá. Změnou názvu tak dojde ke sjednocení názvů obdobných programů 
provozovatele, přičemž cílem provozovatele je celková konsolidace licenčních podmínek jeho 
rozhlasových stanic. 
 
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence 
na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno 
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.   
 
Dle Rady změna názvu programu neznamená změnu základní programové specifikace (Hudební 
stanice s vyváženým podílem informací) ani charakteru programu; zachovaná zůstává i vazba na 
region, která je nadále obsažena v licenčních podmínkách v profilu i v charakteristice programu. 
Součástí profilu stanice je orientace na regiony obsahem mluveného slova a zpravodajství 
zaměřené na regiony. Orientaci zpravodajství na region pak obsahuje i charakteristika programu. 
Naplnění základní programové specifikace a vazby na region může provozovatel dosáhnout i po 
požadované změně. Provozovatel nepožádal o změnu výše zmíněného profilu a charakteristiky 
programu, které tak zůstávají, včetně parametrů zabezpečujících vazbu na region, součástí 
platných licenčních podmínek, kterými je provozovatel vázán. Vazby na region by pak dle Rady 
mohl provozovatel orientací zpravodajství nebo dalších pořadů na příslušný region dostát i 
v případě, kdy by část obsahu programu byla vytvářená centrálně. Provozovatel by takovouto 
orientaci na region mohl zajišťovat i pomocí odpojování centrálně vytvářeného vysílání a 
zařazováním lokální části vysílání, přičemž tato část by obsahovala zpravodajství či další pořady 
zaměřené na region. Obsahové zaměření na region pak i umožňuje posluchačům, aby případně 
odlišili danou stanici od dalších stanic se stejným názvem. 
 
Ve věci možné zaměnitelnosti názvu programu je možno uvést rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalobce proti 
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto judikátu mj. vyplývá, že 
zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze provozovateli, který vysílá 
program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované změně licenčních 
podmínek.  
 
Nejvyšší správní soud mj. konstatoval následující: 
 
Na základě analogické aplikace těchto ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. lze tedy učinit závěr, 
že žalovaná neudělí písemný souhlas se změnou označení názvu programu i v případě, že 
označení (název) programu by bylo zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu, 
ledaže by s tím dotčený provozovatel rozhlasového či televizního vysílání souhlasil. V takovém 
případě totiž zaměnitelností nedochází k újmě provozovatele stávajícího programu rozhlasového 
či televizního vysílání a tím ani k nekalosoutěžnímu jednání. Zaměnitelnost označení (názvu) 
dvou programů učiněná ve shodě s jejich provozovateli nelze, stejně jako u právem chráněného 
označení jiných výrobků či služeb formou ochranné známky, hodnotit jako skutečnost, která by 
způsobila újmu jiným provozovatelům vysílání nebo rozhlasovým posluchačům či televizním 
divákům a byla by důvodem pro neudělení souhlasu se změnou označení názvu programu. 
Zadavatelé reklamy totiž uzavírají příslušné smlouvy s jednotlivými provozovateli vysílání, nikoliv 



s rozhlasovými či televizními programy, a jsou bezpochyby jako profesionálové v daném oboru 
obeznámeni s tím, kdo je provozovatelem konkrétního programu, na němž chtějí svou reklamu 
odvysílat. Rozhlasoví posluchači a televizní diváci jsou pak jistě schopni během krátké doby 
odlišit rozdílnou programovou specifikaci dvou programů s obdobným označením (názvem).  
 
Vzhledem k tomu, že provozovatelem programů KISS je společnost RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. která je i provozovatelem programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy, 
je možno tvrdit, že změna názvu programů by v případě udělení souhlasu nezpůsobila škodu 
provozovateli programu obdobného názvu a byla by učiněná ve shodě. Navrhovaná změna názvu 
by tedy nevedla k újmě provozovatele stávajícího zaměnitelného programu a byla by s výše 
citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu ve shodě. 
 
Pro úplnost je možno uvést, že Rada v nedávné době rozhodovala o několika obdobných 
žádostech provozovatelů, kdy cílem těchto žádostí bylo sjednocení názvů obdobných programů, 
vysílaných daným provozovatelem. V daných případech, ač by i u nich mohlo být namítnuto riziko 
zaměnitelnosti stanic ze strany posluchačů, Rada žádostem provozovatelů vyhověla. V případě 
žádosti, která je předmětem správního řízení, se jedná o podobný případ ve smyslu § 2, odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen “správní řád“); v daném správním řízení tedy může 
provozovateli svědčit zásada předvídatelnosti práva, která vyplývá z výše uvedeného ustanovení 
správního řádu. 
 
 
Změna licenčních podmínek: 
 
V daném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících. Pro rozhodnutí o 
udělení či neudělení souhlasu musela Rada posoudit, zda by požadovaná změna nevedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
 
Změna licenčních podmínek vychází z cíle provozovatele konsolidovat licenční podmínky svých 
rozhlasových stanic. 
 
Základní programová specifikace (Hudební stanice s vyváženým podílem informací) zůstává 
beze změny. 
 
1) Změna podílu mluveného slova ve vysílání 
 
Provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek v parametru podíl mluveného slova. Dle 
současného znění licenčních podmínek činí podíl mluveného slova v denním průměru 10%. Po 
požadované změně by byl podíl mluveného slova v rozmezí 6 % - 14%. Navrhovanou změnu 
provozovatel odůvodňuje tím, že odpovídá vývoji společnosti odrážející se i do věkového profilu 
posluchačů programu a navrhované procentuální rozmezí reflektuje poslední průzkumy mezi 
posluchači. 
 
2) Změna programového schématu 
 
Provozovatel dále žádá o změnu programového schématu.  
 
Při posuzování žádosti provozovatele brala Rada v úvahu již proběhlé změny programového 
schématu, ke kterým došlo od udělení licence. K poslední změně programového schématu došlo 
v roce 2004 udělením souhlasu se změnou č.j. Rz/198/04. Dle této poslední změny je současné 
programového schéma následující:  
 



 

 
 
 
 
 
 
Pondělí - pátek 

0.00 – 6.00  Noční hudební proud, scénky 

06.00 – 9.00  Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, anket a 
zpráv. Zprávy jsou vysílány od 06.00 h. každých 30 min. 
Největší podii zpráv a informací z celého dne. Zprávy o 
počasí, praktické informace životního stylu. Drobné kvízy 
a znalostní soutěže. 
 

09.00 – 14.00 Dopoledni a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Hlavni soutěže stanice. Zprávy jsou vysílány na začátku 
každé celé hodiny. Kulturní servis, praktické informace 
životního stylu. 

14.00 – 20.00 Odpoledni hudební blok - tok hudby, zpráv a informaci. 
Zprávy jsou vysílány každou celou hodinu (14.00 - 18.00) 
Kulturní servis, praktické informace životního stylu. 

20.00 – 24.00 Písničky na přání, vzkazy na dobrou noc, příležitostní 
hosté. 

 
 
 
 
Sobota 

0.00 – 6.00  Noční hudební proud, scénky 

06.00 – 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními 
tématy a soutěžemi. Informace o počasí, informace z 
kultury, víkendové tipy (vždy v celou hodinu od 07.00-
12.00) Písnička na přání. 

12.00 – 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s 
různými hudebními tématy. Informace o počasí, 
Informace z kultury, víkendové tipy (vždy v celou hodinu 
od 13.00-18.00) Písnička na přání. 

19.00 – 24.00 Písničky na sobotní večer. 

 
 
 
 
Neděle 

0.00 – 6.00  Noční hudební proud, scénky 

06.00 – 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními 
tématy a soutěžemi. Informace o počasí, informace z 
kultury, víkendové tipy (vždy v celou hodinu od 07.00-
12.00) Písnička na přání. 

12.00 – 20.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s 
různými hudebními tématy. Informace o počasí, 
Informace z kultury, víkendové tipy (vždy v celou hodinu 
od 13.00-18.00) Písnička na přání. 

20.00 – 24.00  Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu 

 
 
 
Po požadované změně by byla podoba programového schématu následující: 
 
 

 
 
Pondělí - Pátek 

0.00 – 6.00  Noční hudební proud.  

06.00 – 9.00  Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, anket a 
zpráv 

09.00 – 14.00 Dopoledni a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Kulturní servis, praktické informace životního stylu. 

14.00 – 20.00 Odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. 

20.00 – 24.00 Písničky na přání, tematické pořady 

Sobota - Neděle 0.00 – 8.00  Noční hudební proud 



08.00 – 18.00 Víkendový program – tok hudby, informace zaměřené na 
víkendové dění, kulturní pozvánky. 

18.00 – 24.00 Tematické hudební pořady 

Zpravodajství ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž 
zpravodajské relace mi. 1 minuta. 

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

 
 

Z výše popsané změny programového schématu vyplývá mj. změna zpravodajství, obsaženého 
v programu. Podle požadované změny by zprávy byly vysílány ve všední den od 9 hodin každou 
půlhodinu, a to do 18 hodin, přičemž stopáž zpravodajské relace by byla minimálně 1 minuta. 
Zpravodajství vysílané v sobotu a neděli by nebylo dle požadované změny programového 
schématu konkrétně vymezeno; nové programové schéma pouze vymezuje, že součástí 
víkendového programu od 8.00 do 18.00 jsou “informace zaměřené na víkendové dění a kulturní 
pozvánky“. 
 
 
Na základě výše uvedeného dle Rady požadované změny licenčních podmínek nemění charakter 
programu a nevedly by tak k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Rada tudíž udělila 
s požadovanými změnami souhlas. 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
 
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/116/01) 
 
 
 
Rozdělovník 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., Říčanská 2399/3, 10100 Praha 10, tjpm9nd 
Radio Černá Hora II. s.r.o., Dlouhá 200/8, 50003 Hradec Králové, CZ, 6bxv3j5 
RKR s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, 18600 Praha 8, CZ, Ikvxujc 
SICCO s.r.o., Plynárenská 63, 28002 Kolín, CZ, aigsf3t 
 

 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/117/01) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
 
Název programu 
• KISS 
 
Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 
 
Základní programová specifikace 
• Hudební stanice se vyváženým podílem informací 
 

Cílová skupina 
• 18 - 35 let s přesahy do mladších i do starších věkových skupin 
 
Mluvené slovo 
• Podíl mluveného slova ve vysílání 6 – 14% 
 
Profil stanice  
 
1. Hudební rozhlasová stanice - zaměření na hudbu středního proudu.  
2. Orientace na region obsahem mluveného slova.  
3. Zpravodajství zaměřené na regiony.  
 
Charakteristika programu  
 
Kontaktní hudební stanice s vyváženým poměrem informací a zábavy. Více hudby v nočních 
hodinách a o víkendu. Orientace zpravodajství na regiony  
 
Informace - regionální působnost 
 
Zpravodajství je orientované na region. Obsahuje i další prvky typické pro všechny podobné 
relace: Zprávy z domova i ze zahraničí, sport, počasí, zprávy z dopravy. Je formováno tak, 
aby vyhovovalo zvolené posluchačské skupině a přinášelo jí základní informace. Zpravodajství 
je vysíláno ve všední den od 9 hodin do 18 hodin každou půlhodinu (stopáž zpravodajské 
relace min. 1 minuta). 
 
Hudba 
 
Hudební dramaturgie rádia odráží celkové zaměření stanice na cílovou skupinu 18 - 35 let s 
přesahy do mladších i do starších věkových skupin. Orientace je převážně na hudební směry 
středního proudu.  
Součástí speciálních hudebních pořadů jsou hitparády. 
V programu jsou zastoupeny i písničky na přání. 
 
Zábava 
 
Slovní komunikace je analogická s komunikací hudební a musí být přizpůsobena hudebnímu 
formátu. Protože se jedná o profesionální práci, jsou na moderátory kladeny vysoké nároky na 
kvalitní hlasovou dispozici, schopnost hodnověrně a plynně komunikovat a ochotu rozvíjet 
moderátorskou praxi dalším učením. Kromě toho na moderátorovi vyžadujeme další 



„druhoplánové" znalosti (např. znalost hudby, výslovnost titulů, znalost sloganů, práci s hlasem 
v oddělení produkce, dodržování playlistu a další). 
 
Programové schéma 
 
Zpravodajství - ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž zpravodajské 
relace mi. 1 minuta. 
 
Pondělí - pátek  
0.00 - 06.00  Noční hudební proud  
6.00 - 9.00    Ranní blok — „Ranní show" - kaleidoskop hudby, humoru, anket a zpráv 
9.00 - 14.00  Dopolední a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Kulturní    
                      servis, praktické informace životního stylu 
14.00 - 20.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací.  
20.00 - 24.00 Písničky na přání, tematické pořady 
 
Sobota – Neděle 
0.00 - 08.00     Noční hudební proud  
8.00 - 18.00    Víkendový program- tok hudby, informace zaměřené na víkendové dění, kulturní      
                        pozvánky 
18.00 - 24.00  Tematické hudební pořady 
  
Příklady jednotlivých programových prvků jsou například: autorské pořady, hudební soutěže, 
kaleidoskop zajímavostí, hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata. 
 



 

Jedn. identifikátor 247691 - RRTV 

 
Váš dopis zn.     -    
Naše č. j.     RRTV/9580/2017-blu  
Sp. zn.                  2017/463/blu  
Zasedání Rady      10-2017/poř. č. 20 
 
Vyřizuje:                ORVL - ORV 
 
Datum, místo        6. 6. 2017, Praha 
 
 

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

r o z h o d n u t í : 
 
 
Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901,  se sídlem  
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence č.j. Ru/116/01) 
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, 
neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné 
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 20. února 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost (č.j. RRTV/4029/2017-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (dále 
jen “provozovatel“)  o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy 
(licence č.j. Ru/116/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně názvu programu na nový název KISS a ve změně licenčních podmínek. 
S požadovanými změnami Rada udělila předchozí souhlas na svém 7. zasedání roku 2017 (bod 
12) dne 4. dubna 2017 rozhodnutím č.j. RRTV/7083/2017-blu. 
 

Následně byla Radě dne 2. května 2017 doručena žádost (č.j. RRTV/7527/2017-vra) 
provozovatele o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy (licence 
č.j. Ru/116/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně licenčních podmínek programu.  
 
Provozovatel ve své žádosti navrhuje změnu licenčních podmínek v parametru zpravodajství. 
Svou žádost odůvodňuje tím, že v předchozí žádosti ze dne 20. února 2017 došlo k chybě při 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.  
Říčanská 2399/3, 
101 00 Praha 10 
 

 



přepisu návrhu změny týkající se zpravodajství.  Z tohoto důvodu provozovatel žádá o udělení 
předběžného souhlasu s další změnou licenčních podmínek. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či změnou 
licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 
Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 5. května 2017 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k žádosti provozovatele v dané lhůtě nevyjádřil. 
 
Změna licenčních podmínek: 
 
Licence byla udělena v roce 2001 v licenčním řízení o více účastnících. Pro rozhodnutí o udělení 
či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. 
Základní programová specifikace (Hudební stanice s vyváženým podílem informací) zůstává 
beze změny. 
 

Stav před rozhodnutím Rady 
ze dne 4. dubna 2017 

v čase od 6:00 do 9:00 jsou zprávy vysílány každou půlhodinu; 
v čase od 9:00 do 18:00. každou hodinu. V sobotu a v neděli jsou v 
celou hodinu od 07.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 vysílány 
víkendové tipy a kulturní servis. 

Současný stav dle rozhodnutí 
Rady ze dne 4. dubna 2017 

ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž 
zpravodajské relace min. 1 minuta 

Stav po požadované změně ve všední den od 6-9 hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin 
každou hodinu (stopáž zpravodajské relace minimálně 1 minuta) 

 
Dle změny schválené Radou rozhodnutím ze dne 4. dubna 2017 je současné vymezení 
zpravodajství v licenčních podmínkách následující: “ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, 
do 18 hodin (stopáž zpravodajské relace min. 1 minuta.“ Zpravodajství vysílané v sobotu a neděli 
nebylo dle požadované změny programového schématu konkrétně vymezeno; programové 
schéma pouze vymezuje, že součástí víkendového programu od 8.00 do 18.00 jsou “informace 
zaměřené na víkendové dění a kulturní pozvánky“. 
 
Provozovatel ve své žádosti navrhuje vymezit zpravodajství následovně: ve všední den od 6-9 
hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin každou hodinu (stopáž zpravodajské relace minimálně 
1 minuta).  
Provozovatel si dle svého vyjádření ve své předchozí žádosti (žádost č. j. RRTV/4035/2017-vra 
ze dne 20. února 2017) nevšiml, že došlo k chybě při přepisu návrhu změny týkající se 
zpravodajství, když v druhé části věty pouhou písařskou chybou vypadlo spojení „každou hodinu". 
Podle provozovatele navrhovaná změna zpřesňuje pouze text změny, která již byla 
provozovatelem navržena a Radou schválena, a nepředstavuje změnu základní programové 
specifikace, ani by nevedla k neudělení licence při veřejném slyšení.  
 
Dle Rady navrhovaná změna výrazně nemění vymezení zpravodajství předmětného programu. 
Vymezení zpravodajství po požadované změně pak není výraznou změnou ani oproti stavu, který 
existoval před udělením souhlasu se změnou licenčních podmínek rozhodnutím Rady ze dne 4. 



dubna 2017. V případě, kdy by provozovatel žádal o takovouto změnu vymezení zpravodajství již 
ve své žádosti z 20. února, neměnilo by to důvody pro výše uvedené předchozí rozhodnutí Rady. 
Požadované změny licenčních podmínek tedy dle Rady nemění charakter programu a nevedly 
by tak k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Rada tudíž může udělit s požadovanou 
změnou souhlas.  
 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
Přílohy 
 
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/116/01) 
 
 
Rozdělovník 
 
Radio Černá Hora II. s.r.o., Dlouhá 200/8, 50003 Hradec Králové, CZ 
RKR s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, 18600 Praha 8, CZ 
SICCO s.r.o., Plynárenská 63, 28002 Kolín, CZ 

 



Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/116/01) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
 
Název programu 
• KISS 
 
Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 
 
Základní programová specifikace 
• Hudební stanice se vyváženým podílem informací 
 

Cílová skupina 
• 18 - 35 let s přesahy do mladších i do starších věkových skupin 
 
Mluvené slovo 
• Podíl mluveného slova ve vysílání 6 – 14% 
 
 
Profil stanice  
 
1. Hudební rozhlasová stanice - zaměření na hudbu středního proudu.  
2. Orientace na region obsahem mluveného slova.  
3. Zpravodajství zaměřené na regiony.  
 
Charakteristika programu  
 
Kontaktní hudební stanice s vyváženým poměrem informací a zábavy. Více hudby v nočních hodinách 
a o víkendu. Orientace zpravodajství na regiony  
 
Informace - regionální působnost 
 
Zpravodajství je orientované na region. Obsahuje i další prvky typické pro všechny podobné relace: 
Zprávy z domova i ze zahraničí, sport, počasí, zprávy z dopravy. Je formováno tak, aby vyhovovalo 
zvolené posluchačské skupině a přinášelo jí základní informace. Zpravodajství je vysíláno ve všední 
den od 9 hodin do 18 hodin každou půlhodinu (stopáž zpravodajské relace min. 1 minuta). 
 
Hudba 
 
Hudební dramaturgie rádia odráží celkové zaměření stanice na cílovou skupinu 18 - 35 let s přesahy do 
mladších i do starších věkových skupin. Orientace je převážně na hudební směry středního proudu.  
Součástí speciálních hudebních pořadů jsou hitparády. 
V programu jsou zastoupeny i písničky na přání. 
 
Zábava 
 
Slovní komunikace je analogická s komunikací hudební a musí být přizpůsobena hudebnímu formátu. 
Protože se jedná o profesionální práci, jsou na moderátory kladeny vysoké nároky na kvalitní hlasovou 
dispozici, schopnost hodnověrně a plynně komunikovat a ochotu rozvíjet moderátorskou praxi dalším 
učením. Kromě toho na moderátorovi vyžadujeme další „druhoplánové" znalosti (např. znalost hudby, 
výslovnost titulů, znalost sloganů, práci s hlasem v oddělení produkce, dodržování playlistu a další). 
 
 
Programové schéma 
 
Zpravodajství – ve všední den od 6-9 hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin každou hodinu (stopáž 
zpravodajské relace minimálně 1 minuta) 
 



Pondělí - pátek  
0.00 - 06.00  Noční hudební proud  
6.00 - 9.00    Ranní blok — „Ranní show" - kaleidoskop hudby, humoru, anket a zpráv 
9.00 - 14.00  Dopolední a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Kulturní    
                      servis, praktické informace životního stylu 
14.00 - 20.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací.  
20.00 - 24.00 Písničky na přání, tematické pořady 
 
Sobota – Neděle 
0.00 - 08.00     Noční hudební proud  
8.00 - 18.00    Víkendový program- tok hudby, informace zaměřené na víkendové dění, kulturní      
                        pozvánky 
18.00 - 24.00  Tematické hudební pořady 
  
Příklady jednotlivých programových prvků jsou například: autorské pořady, hudební soutěže, 
kaleidoskop zajímavostí, hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata. 

 



 

Jedn. identifikátor 288416-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/17753/2018-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/890/zab 
Zasedání Rady   16-2018/poř. č. 28 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 9. 10. 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, Praha, PSČ: 10100 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence Ru/116/01), a to o změně územního 

rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 

Pardubice 91,1 MHz / 1 kW na stanoviště Hoděšovice 91,1 MHz / 1 kW, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

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

Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS (licence 

Ru/116/01), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Pardubice 91,1 MHz / 1 kW na stanoviště Hoděšovice 

91,1 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 50 08 33 / 15 53 47. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hoděšovice 

91,1 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 50 08 33 / 15 53 47. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 26. září 2017 č.j. RRTV/13649/2017-vra byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO 

UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100, 

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

prostřednictvím vysílačů programu KISS (licence Ru/116/01), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Pardubice 

91,1 MHz / 1 kW na stanoviště Hoděšovice 91,1 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 50 08 33 / 

15 53 47 v rámci souboru technických parametrů celé  licence č.j.: Ru/116/01 (soubory 

technických parametrů: Praha 98,1 MHz / 2 kW, Beroun 106,3 MHz /100 W, Lovosice 97,5 MHz 

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

 



/ 100 W, Ústí nad Labem 99,8 MHz / 200 W, Kutná Hora 90,2 MHz / 1 kW, Liberec 90,7 MHz / 

500 W, Pardubice TKB 91,1 MHz / 1 kW, Votice 97,7 MHz / 50 kW. 

 

Dne 04. 10. 2017 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 

Dne 04. 10. 2017 bylo žadateli odesláno usnesení, že správní řízení o změně souboru 

technických parametrů a územního rozsahu vysílání z důvodu řízení o předběžné otázce podle 

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

 

Informace o licenci: 

 

Jediným účastníkem licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru 

technických parametrů Kutná Hora 90,2 MHz / 1 kW, Liberec 90,7 MHz / 0,5 kW, Praha 98,1 MHz 

/ 2 kW, Pardubice TKB 91,1 MHz / 1 kW byl žadatel. 

 

Ostatní kmitočty: Beroun 106,3 MHz / 0,1 kW, Lovosice 97,5 MHz / 0,1 kW, Ústí nad Labem 99,8 

MHz / 0,2 kW, Votice 97,7 MHz / 50 kW. 

 

 

Koordinace Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 05. 09. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 

stanoviště: 

 

Hoděšovice 91,1 MHz (mod. PARDUBICE TKB 91,1 MHz) 

souřadnice WGS84: 15 53 47/ 50 08 33, 

ERPmax (dBW) = 30 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

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

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

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden v rámci celé licence č.j.: Ru/116/01 (všech 

kmitočtů) a byl stanoven počet obyvatel 3 191 301. 

 

Dne 07. 09. 2018 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli.  

 

Vzhledem k tomu, že předběžné stanovisko Českého telekomunikačního úřadu o koordinaci 

nebylo Radě doručeno, byl Český telekomunikační úřad požádán o diagram využití původního 

rádiového kmitočtu pro územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Pardubice 91,1 MHz 

/ 1 kW a diagram využití rádiového kmitočtu na novém stanovišti Hoděšovice 91,1 MHz / 1 kW 



včetně údajů o počtu obyvatel pokrytých rozhlasovým vysíláním, před změnou a po změně 

stanoviště.   

 

Dne 12. 09. 2018 byly Radě doručeny doplňující údaje zaslané Českým telekomunikačním 

úřadem (srovnávací diagramy včetně údajů o počtu obyvatel pokrytých rozhlasovým vysíláním, 

před změnou a po změně stanoviště). 

 

Znění stanoviska: 

Po změně stanoviště na Hoděšovice 91,1 MHz / 1 kW se počet obyvatel z původní hodnoty 

154 924 zvýší na 264 227, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 109 303 obyvatel.  

 

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

také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním úřadem. 

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

o částečný vstup na nové území. 

 

Dne 20. 09. 2018 Rada odeslala uvedené doplňující údaje žadateli. 

 

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. 

 

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 Hoděšovice 91,1 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 50 

08 33 / 15 53 47. 
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Diagram využití rádiových kmitočtů podle licence Ru/116/01, tj. vysílače PRAHA PETRIN I 
98,1 MHz, BEROUN ZAHRABSKA 106,3 MHz, LOVOSICE 97,5 MHz, USTI NLABEM 
STRIBRNIKY 99,8 MHz, KUTNA HORA KANK 90,2 MHz, LIBEREC VYSINA I 90,7 MHz, PRAHA 
97,7 MHz a HODESOVICE 91,1 MHz, stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech 
– modrá barva. 


