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Účastník řízení: RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o. 

Štefánikova 38 
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PSČ: 612 00 

Jednatel: ing. Michal Mlejnek 

Způsob jednání : Za společnost jedná jednatel. 

il-.Ru/ll/99 

Zasedáni Rady 29 bod 6 
Vyřizuje: F. Kučera 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci 
sve působnosti dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České 
republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle § 12 zákona č.' 468/1991 Sb v 
platném znění, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č. 
71/67 Sb., o správním řízení, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

BRNO, spol. s.r.o. , se sídlem v Brně 
Stefamkova 38, ICO: 15547281 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 
ho v y s í l a n í p r o g r a m u s t a n i c e KISS HÁDY v p á s m u VKV U 

http://il-.Ru/ll/99


Název stanice je KISS HÁDY. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. Základní 
charakteristika programu : hudební stanice s regionálními informacemi. 

Licence se uděluje na dobu 6 let a její platnost se stanovuje od 30.7.1999 do 
30.7.2005. 

2) K realizaci licence Rada účastníku jako technický prostředek p ř i d ě l u j e 
k m i t o č e t 88,3 MHz/10 kW ze stanoviště BRNO-HÁDY dle příslušného 
kmitočtového přídělu. 

V souladu s § 12, odst.2, zákona č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela 
dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby , uvedené ve smyslu § 11 odst. 
1 výše citovaného zákona v jeho žádosti o licenci č. RR 0361. Tyto údaje tvoří 
nepřeškrtnutý text 9 stran přílohy č.l tohoto rozhodnutí. 

Příslušný kmitočtový příděl s připojeným seznamem rušících vysílačů a 
pravděpodobného dosahu pokrytí tvoří přílohu č. 2. 

Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je 
provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro 
rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílače daného kmitočtu do provozu. 
Totéž platí i o vyřazení vysílače z provozu. 

3) Žádost účastníka řízení o přidělení kmitočtového přídělu severní Morava - Praděd 
88,1 MHz/10 kw se z a m í t á . 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0361 ze dne 
22.7.1998 s údaji stanovenými v § 11 zákona č.468/91 Sb., v platném znění, a ostatní 
písemné doklady ( zejména projekt rozhlasové stanice KISS HÁDY, výpis z 
obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně v oddíle C, 
vložce 958 ze dne 7.10.1998 a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu 
Komerční banka, a.s., pobočky Brno-město, ze dne 7.10.1998), předložené v průběhu 
správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 2.12.1998 a při veřejném 
slyšení 9.12.1998. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném 
znění, konstatovala , že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení 
v hromadných sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt 
respektuje zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou 
a vyváženou skladbu programu. 

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

O novelizované povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 2 zák. č. 301/1995 Sb., novelizujícího zákon č. 468/91 Sb. o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého Rada může 
rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o 



licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- zákona č. 368/1992 Sb., v 
platném znění, dne 6.10.1998. 

Pokud se týče zamítavé části výroku sub. 3), Rada v zájmu optimalizace 
kmitočtového spektra v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), j ) zákona č. 
103/1992, o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, v platném 
znění, dle kterého je pověřena plánováním využití kmitočtů pro vysílání a výkonem 
státní správy v oblasti kmitočtového spektra, přidělila požadovaný kmitočet tj. 
Praděd 88,1 MHz jinému žadateli v jiném samostatném správním řízení. 

P O U Č E N Í : 

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. 

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

V Praze dne 14.12.1998 

Josef J< isefí 

Předseda Radŷ  ké republiky 



PŘÍLOHA c. <j 

č á s t n . 
Programová a technická část 

Název stanice Kiss Hády 

Časový rozsah vysílání 24 hodin denně 

Základní charakteristika programu hudební stanice s regionálními informacemi 

Požadovaná doba platnosti licence 6-tet 

Podíl vysílacího času věnovaného pořadům domácí produkce 

Částku nebo podíl z výdajů, kterou žadatel každoročně použije na vý 

K částí II . přiložte tyto samostatně očíslované doklady a informace : 

n . / l - programová skladba vysílání: / 

a) profil stanice : / 

b) charakteristika programu / 

c) návrh vysílacího schématu / 

d) cílová skupina recipientů / 

U./2 - obchodní plán / 

JJ./3 - organizační zajištění vysílání 

JJ./4 - technické zajištěnťvysílání 

a) majitel a^provozovatel technických prostředků 

b) umístění studia a jeho vybavení 

c^admořská výška vysílacího stanoviště 

výška středu antény nad terénem 

/ e ) typ vysílače, osvědčení o homologaci 

f) předpokládaný způsob dopravy modulace 



Profil stanice : 

rjamová—cík—rádia Kiss—Hády se—dají—stručně—charakterizovat 
v několikanás^edujícíchbodech : 

- rádio kontaktníhoíypu reflektující životní styl, postoje, názory a aktivity 
—nej mladší a střední gener>cé. Svým programem chceme oslovit 

především posluchače ve věku od 18 do 39 let s přesahem do mladších i 
starších věkových skupin. 

Hlavním charakteristickým znakem je hudební tvář stanice, která 
orientována na hudbu převážně středního proudu s míi^ýjni^rjresahy do 
oblasti rocku a taneční hudby (viz. hudební fornjáJ 

orientace na j ihomoravskýj^gimrnejen obsahem zpravodajství a 
mluveného slovayj&ob^cně, ale i ostatními aktivitami rádia (spolupráce 
při pořajláwicuíturních, společenských, humanitárních a sportovních 
akcf^promotion-akce rádia apod,). 

Charakteristika programu stanice ; 

Jednotlivé složky programu^s^-P^rcbflšJi popsány v následujících bodech:^, 

- hudební formát stanice 
- zpravodajství — 
- mluvené slovo 
- zábava a soutěže ^ - " " " " " " ^ 

-^"^Stručně se dá program stanice charakterizovat následovně ; 

Hudební stanice kontaktního typu, v mluveném projevu vyvážený podíl 
informací a zábavy. Podíl mluveného slova neklesne pod 15% vysílacího 
času. Do tohoto podílu je započítán i čas autoreklamy - není ovšem započítán 
čas komerční reklamy. V jednotlivých blocích dne a týdne je tento podíl 
rozdílný (více hudby v nočních hodinách a ve víkendových dnech), podíl 
mluveného slova je počítán k 60 minutám v hodině vysílání v průběhu jednoho 
týdne. 



Hudební formát stanice : 

Hudební—formát—rádia—K4ss—Hády—nelze—charaktcri^vnf ( n filrr 
programovat) klasickým způnnbi-m tilr jný fi béWic v používané r o z h l a s o v é 
luiiiinul(L>§»r Nejstručněji by se dal vymezit jako proud popu zejména 80. -
90.let s důrazem na uvádění aktuálních novinek a větším přesahem do oblasti 
současné taneční hudby, která oslovuje především nejmladší posluchače cílové 
skupiny. Tjm je také určena převážná většina hudebních pořadů (Kissparáda, 
TOP 20, Dance Party), ve kterých zmíněný typ hudby dominuje. Hudební 
programovaníNtaké zohledňuje některá specifika jednotlivých časových pásem a 
bloků (noční vystlání, víkendové dny apod.). 

Jak bude date znázorněno v ukázkových programových hodinách, jsou 
jednotlivá časová pásma odlišná řazením některých specifických prvků : např. v 
ranním bloku důraz n \ větší množství aktuálního zpravodajství, v poledním 
vysílání na informace ze společenského a kulturního života, v podvečer na servis 
pořádaných kulturních, sportovních, společenských a charitativních akcí toho 
dne v jihomoravském regionu\apod. S těmito odlišnostmi v obsahu mluveného 
slova je také spojeno odlišné programování hudby - ráno je volena hudba 
s větším nábojem, přes poledne\klidnější písničky vytvářející odpovídající 
náladu a pohodu především při ptáci, odpoledne opět hudba dynamičtější 
s větším důrazem na uvádění novinek. Velkou pozornost při výběru hudby 
věnujeme také produkci českých interptetů, kteří svoji tvorbou zasahují naši 
cílovou skupinu. Podíl české tvorby vůči zahraniční produkci ovšem blíže 
nespecifikujeme určitým limitem - vycházíme důsledně z hledisek kvality, 
popularity a vhodnosti konkrétní písničky pro náš hudební formát. 

Hudební pořady (Kissparáda, TOP 20, Dartce Party) jsou po formální i 
obsahové stránce určeny nejmladším věkovým skupinám posluchačů, které jsou 
také při jejich spoluvytváření nej aktivnější. Při sestavování žebříčků našich 
hitparád nabízíme posluchačům několik možností jak hlasovat - velice 
populární jsou naše internetové stránky, na kterých si řnohou nejen otevřít 
soubory se zvukovými ukázkami písniček, ale také současně sledovat měnící se 
pořadí hitparády v průběhu celého týdne. Pochopitelně je n W n é ovlivňovat 
pořadí našich žebříčků také korespondenčně, formou telefonickém) záznamníku 
nebo i pomocí hlasovacích schránek rozmístěných u prestižních prodejců 
zvukových nosičů v Brně. \ 

Velice dobré zkušenosti máme s propagací vybranýchVtitulů 
s jednotlivými hudebními vydavatelstvými, se kterými máme . mnohaJeté 
kontakty a se kterými společně připravujeme některé projekty či netradiční 
formy propagace. 



Významnou složku v programu rádia Kiss Hády také tvoří pioni< 
přání posluchačů, rn^^j^n^^in^^1-'^'11h 1 v p l l p p gTrak-nvnirh forem 
kontektrrrprjrjffby našeho programu. 

Zpravodajství : 

Jak už bylo řečeno, rádio Kiss Hády je a chce být především hudebr 
stanicí, což ovšem neznamená, že by svoje posluchače ochuzovat) o 
zpravodajský servis běžný u takového typu stanice. Četnpsťvysí lání 
zpravodajských relací je uvedena v programovém schématu - pe ŝe týká obsahu, 
je dán důraz důsledně na regionální informace. Další pp&férenčním kritériem je 
kromě aktuálnosti, která je obecně největší výhodp*rradia před ostatními médii, 
také důležitost informace pro převážnou yjpmu posluchačů a „upotřebitelnost" 
takové informace v běžném životě^rBsažný Dopravní servis a informace 
Dopravního podniku, infoirnace^e^ctuležitých rozhodnutích Magistrátu a úřadů 
městských částí, aktuální^pravodajství z probíhajících sportovních, kulturních a 
společenských akrich^regionální předpověď o počasí apod., nechybí ani 
informace o po&yoech v kurzech valut a hlavní burzovní trendy). 

íozřejmě jsou posluchači ve zpravodajských blocích také informováni 
ovsech nejdůležitějších domácích i zahraničních událostech. Shrnujícími 
prvky zpravodajství jsou tedy : aktuálnost, stručnost a konkrétnost, jasnost 
a přehlednost formulací, důraz na regionální témata. 

Mitrvcnč slovo : 

Kromě hudebního proudu a zpravodajských vsmpů^jšou dalšími 
důležitými programotvornými prvky obsah a foirn^-^nluveného slova 
moderátorů. Pod pojem „obsah mluveného slova" zajaiíujeme jak náplň běžných 
krátkých vstupů tak i obsáhlejších příspěvkJVIcteré se týkají např. soutěží a 
promotion akcí rádia. „Formou mhry^neno slova" pak rozumíme práci se 
spisovným jazykem, schopnost^itírvě reagovat na obecné trendy v používání 
hovorového jazyka, onjn^affíu a zábavnost projevu, celkovou koncepci při 
vytváření mluveim&-'vstupů. Na obě tyto složky klademe stejný důraz - svědčí 
o tom pravidelná školení moderátorů a členů zpravodajské redakce 

Iními hlasovými pedagogy tak i důkladné a důsledné rozbory 
íveného slova na pravidelných schůzkách. 



Vysílací schéma rádia Kiss Hády 

Všední dny pondělí - pátek 

00.00 - 06.00 Noční hudební proud - nepřetržitý tok hudby, jen občas 
přerušovaný moderátorskými vstupy a informacemi. Podíl mluveného slova 
minimální. 

06.00 - 09.00 Ranní blok - kaleidoskop zpráv, informací, hudby, soutěží a 
drobných kvizů. Zprávy, dopravní informace z regionu a předpověď počasí 
každou půlhodinu. Největší podíl mluveného slova, zpráv a informací z celého 
dne. 

09.00 - 14.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv, informací o 
společenském a kulturním dění. Stěžejní čas pro promo soutěže stanice. Písničky 
na přání každou hodinu. Kompletní zpravodajský servis každou celou hodinu. 

14.00 - 18.00 Odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Písničky na přání 
a zprávy včetně dopravní informace z regionu a předpovědi počasí opět každou 
hodinu, pozvánky na zajímavé akce, které se konají v regionu. T 

18.00 - 20.00 Kissparáda - hitparáda novinek popmusic podle hlasování 
posluchačů. 

20.00 - 22.00 Písničky na přání - Hity a oblíbené písničky podle přání 
posluchačů s věnováním. 

22.00 - 24.00 Písničky z lásky - pomalejší a „zamilovanější" písničky, opět 
písničková přání a věnování posluchačů 



Víkendové dny sobota + neděle 

00.00 - 06.00 Noční hudební proud - nepřetržitý tok hudby, jen občas 
přerušovaný moderátorskými vstupy a informacemi. Podíl mluveného slova 
minimální. 

06.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními 
tématy a soutěžemi, (např. víkend písničkových přání apod.). V každé hodině 
kulturní servis. 

12.00 - 18.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy (např. víkend písničkových přání apod.). V každé hodině 
kulturní servis 

18.00 - 24.00 Sobotní večerní hudební blok (pouze v sobotu) - nejznámější 
hity, informace a zajímavosti z hudební oblasti se zaměřením na konkrétní 
posluchače. 

18.00 - 24.00 Nedělní večer - hudební blok na konci víkendu obsahující 
hitparádu nejžádanějších písniček uplynulého týdne sestavované ppdle hlasů 
posluchačů. 

Poznámka : 
Názvy jednotlivých bloků, pořadů a rubrik jsou pouze orientační a jejich podoba 
a struktura může být během času měněna. 

Příloha - příklady vysílacích hodin : 



Příklad ranní vysílací hodiny 07,00 - 08,00 Hod. 



Příklad dopolední vysílací hodiny -11,00 -12,00 Hod. 



Příklad odpolední vysílací hodiny -16,00 -17,00 Hod. 

doprava sport 

reklama zprávy p o ^ i 

píseň 

vstup 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.a, http://www.rrtv.cz r 
Účastník řízení: RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o. 

Štefánikova 38a 

Brno 
612 00 

L 
Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/235/02 
Zasedání Rady 17 bod 13 
Vyřizuje: Mgr. Kristina Smutná 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
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."), podle ustanovení § 23 zákona č. 231/2001 Sb., 
ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, toto 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/11/99 
ze dne 14.12.1998, ve znění pozdějších platných změn, se na základě žádosti účastníka řízení ze dne 
18.9.2002 prodlužuje do 30.7.2013. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 18.9.2002, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod 
č.j. 3483, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let. Žádost byla podána 
v zákonné lhůtě, stanovené v ustanovení § 12 odst.10 zákona č. 231/2001 Sb., tj. od počátku 36. do konce 
30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně dalších zákonů dále jen „zákon", Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu platnosti 
licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let. 
Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší dobu. 

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

rozhodnutí: 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti: 
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• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace; 

• Finanční úřad Brno III dne 23.8.2002 vydal potvrzení o stavu osobního účtu, že účastník nemá ke dni 
21.8.2002 nedoplatky na osobních daňových účtech evidovaných na finančním úřadě; 

• potvrzení Městské správy sociálního zabezpečení Brno, že společnost nemá ke dni 20.8.2002 evidován 
splatný nedoplatek pojistného a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti vůči MSSZ Brno; 

• potvrzení VZP ČR Brno ze dne 21.8.2002, že společnost RÁDIO STATION BRNO.spol. s r.o. je 
přihlášena jako plátce pojistného a pravidelně měsíčně odvádí pojistné za své zaměstnance pojištěné u 
VZP ČR, případné závazky jsou vyčíslitelné pouze na základě kontroly; 

• potvrzení ZP MV ČR Brno, že účastník nemá ke dni 26.8.2002 splatný nedoplatek pojistného a penále 
na veřejné zdravotní pojištění; 

• OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Brno potvrzuje, že k 5.9.2002 nemá splatné závazky 
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

• čestné prohlášení společnosti RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o., že nemá nedoplatky pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění u ostatních pojišťoven; 

• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 

• výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu : 

- Michal Mlejnek - 23.8.2002- nemá záznam 

Ing. Radovan Vaškovič - 16.9.2002 - nemá záznam 

• čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. ' 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 29.8.2002. 

Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že účastník řízení splňuje 
podmínky pro prodloužení doby platnosti licence stanovené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona, respektive že 
neshledala žádné důvody, které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla proto tak, jak je ve 
výroku uvedeno. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 24.9.2002 

Ing Martin My 
předseda R̂  

rozhlasové a telev 



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@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: RÁDIO STATION BRNO, s.r.o. 
Štefánikova 38 

602 00 Brno 

Č.j.: Rz/200/05 

Zasedání Rady 16 / poř. č. 20 

Vyřizuje: Jan Fučík 

L 

ROZHODNUTI 

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 ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 6. září 2005 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Kiss 
Hády, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/11/99 ze dne 14. prosince 1998 (ve znění změn), o kterou 
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 4. srpna 2005 a to: 

se změnou licenčních podmínek spočívající ve změně programového schématu následujícím způsobem : 

Programové schéma rádia Kiss Hády 

Pondělí - pátek 

0.00 - 5.30 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný humornými scénkami 
českých bavičů. 

5.30 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. Zprávy běží každou půlhodinu. 
Největší podíl mluveného slova z celého dne. ^ 
Tento blok je doplněn zprávami o dopravě, sportu, počasí a drobnými soutěžemi. 

9.00 -13.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy během každé hodiny. Hlavní 
soutěže stanice. 

13.00 -17.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy během každé hodiny. 
Zajímavosti z kultury. 

17.00 - 21.00 Podvečerní vysílání a hitparáda. 
21.00 - 24.00 Písničky na přání a seznamka. 
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Sobota 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný 
humornými scénkami českých bavičů. 

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

12.00 - 16.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými hudebními tématy. 
Víkendové tipy a kulturní servis. 

16.00—18.00 Hitparáda. 
18.00 - 24.00 Hudební proud, lifestylové rubriky. 

0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný humornými scénkami 
českých bavičů. 

6.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis. 

12.00 - 18.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s hudebními tématy a soutěžemi. 
Kulturní servis. 

18.00 - 24.00 Konec víkendu - hudební blok na konci víkendu. 
20.00 - 22.00 Hitparáda. 

Ostatní licenční podmínky zůstávají v platnosti. 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
dne 20. července 2005. 

P o u č e n í : 

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

Neděle 

V Praze dne 



RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o. 
IČ: 15547281 
Štefánikova 38a 
612 00 Brno 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/883/bar/RAD 
Č.j.: bar/4323/2011 
Zasedání Rady č. 23 - 2011 / poř.č.: 22 

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.") a podle ustanovení článku II. zákona č. 196/ 
/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
(dále jen „zákon č. 196/2009 Sb."), vydává toto 

R O Z H O D N U T Í 

Rada uděluje společnosti RÁDIO STATION BRNO, spol. s r. o. se sídlem Štefánikova 38a/308, 612 00 
Brno-Ponava, identifikační číslo 15547281, 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 HÁDY na kmitočtu 88,3 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího 
stanoviště Brno, kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Blansko, 
kmitočtu 89,4 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Boskovice, kmitočtu 107,1 MHz 
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Břeclav, kmitočtu 89,0 MHz o vyzářeném výkonu 
500 W z vysílacího stanoviště Dačice, kmitočtu 101,1 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Hodonín, kmitočtu 107,7 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Jihlava-
-Holý vrch, kmitočtu 90,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Svitavy, kmitočtu 
92,4 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu 88,7 MHz o vyzářeném 
výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí, kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W 
z vysílacího stanoviště Vyškov, kmitočtu 90,9 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště 
Znojmo a kmitočtu 94,8 MHz o vyzářeném výkonu 158 W z vysílacího stanoviště Žďár nad Sázavou 
na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
KISS HÁDY 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 
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Územní rozsah vysílání: 
• 88,3 MHz /10 kW, vysílací stanoviště Brno 
• 104,1 MHz /100 W, vysílací stanoviště Blansko 
• 89,4 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Boskovice 
• 107,1 MHz /100 W, vysílací stanoviště Břeclav 
• 89,0 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Dačice 
• 101,1 MHz /100 W, vysílací stanoviště Hodonín 
• 107,7 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Jihlava-Holý vrch 
• 90,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Svitavy 
• 92,4 MHz /100 W, vysílací stanoviště Třebíč 
• 88,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Velké Meziříčí 
• 104,1 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Vyškov 
• 90,9 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Znojmo 
• 94,8 MHz /158 W, vysílací stanoviště Žďár nad Sázavou 

Základní programová specifikace: 
Hudební stanice s regionálními informacemi 

Další programové podmínky: 
Podle licence čj. Ru/11/99 ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost RÁDIO STATION BRNO, spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
KISS HÁDY šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. 
Ru/11/99 ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 30. 7. 2013. 

Dne 4. října 2011 pod čj. 7674/2011 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO STATION BRNO, 
spol. 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. Protože žádost neobsaho
vala všechny předepsané náležitosti, byl žadatel vyzván k jejich doplnění. Doplnění žádosti bylo doru
čeno Radě dne 20. října 2011 pod čj. 8192/2011. 

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 RÁDIO STATION BRNO, spol. 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. 
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Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k pro
vozování rozhlasového vysílání ve výši 15 0 0 0 - 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 11. 8. 2011. 

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: 13.12.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 21.12.2011, diagram využití rádiových kmitočtů, stránky (2)) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.12.27 16:06:06 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Diagram využití rádiových kmitočtů BRNO MĚSTO HADY 88,3 MHz, BLANSKO 104,1 
MHz, BOSKOVICE 89,4 MHz, BŘECLAV MĚSTO 107,1 MHz, DACICE 89,0 MHz, HODONÍN 
DOLY 101,1 MHz, JIHLAVA HOLY VRCH 107,7 MHz, SVITAVY KOMÍN 90,8 MHz, TREBIC 
92,4 MHz, VELKÉ MEZIRICI 88,7 MHz, VYŠKOV 104,1 MHz, ZNOJMO 90,9 MHz a ZDAR 
NAD SÁZAVOU 94,8 MHz stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22 / 2011 Sb. o způsobu 
stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových 
pásmech - modrá barva. 



Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 

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

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 

Sp. 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 

R O Z H O D N U T Í 

http://www.rrtv.cz


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 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

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

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

Sp. zn./ldent.: 2013/170/zab/RAD 
Č.j.: zab/2881/2013 
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / poř.č.: 10 

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 
STATION BRNO, spol. s r.o., IČ: 15547281 se sídlem Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu KISS HÁDY (licence Ru/11/99), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 
100 W souřadnice: 15E5225/49N1234 na souřadnice: 15E5143/49N1225, toto: 

Rada uděluje provozovateli RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o., IČ: 15547281 se sídlem Brno, 
Štefánikova 38a, PSČ 612 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS HÁDY (licence Ru/11/99), spočívající ve 
změně souřadnic kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W souřadnice: 15E5225 / 49N1234 na souřadnice: 
15E5143/49N1225. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Třebíč 92,4 MHz /100 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
KISS HÁDY (licence Ru/11/99) se souborem technických parametrů: 

Blansko 104,1 MHz/0,1 kW; Boskovice 89,4 MHz/0,5 kW; Brno 88,3 MHz/10 kW; Břeclav 107,1 MHz/ 
0,1 kW; Dačice 89,0 MHz/0,5 kW; Hodonín 101,1 MHz/0,1 kW; Jihlava-Holý vrch 107,7 MHz/0,5 kW; 
Svitavy 90,8 MHz / 0,2 kW; Třebíč 92,4 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 88,7 MHz / 0,2 kW; Vyškov 104,1 
MHz/0,2 kW; Znojmo 90,9 MHz/0,5 kW; Žďár nad Sázavou 94,8 MHz/0,158 kW. 

Účastník řízení, RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 19. února 2013 
č.j. 2057 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W souřadnice: 15E5225 / 49N1234 na souřadnice: 
15E5143/49N1225 pro program KISS HÁDY (licence Ru/11/99). 

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

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

rozhodnutí 
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Dne 21. května 2013 č.j. 5185 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný 
kmitočet: 

Třebíč 92,4 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25 
ERPmax0,1 kW 
Změna stanoviště. 

Účastníci řízení: 

Účastníku řízení RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového 
vysílání využitím souboru technických parametrů Brno 88,3 MHz / 10 kW, kterého se zúčastnil i další 
účastník řízení, a to: EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, Praha 2, 120 00. 

Z toho důvodu Rada zaslala stanovisko ČTÚ účastníku řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů Brno 88,3 MHz / 10 kW 
byla zamítnuta), který mohl vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace 
změny souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W souřadnice: 15E5225 / 49N1234 na 
souřadnice: 15E5143 / 49N1225 tvořila přílohu oznámení účastníku řízení. 

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

Oslovený účastník řízení o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Brno 88,3 MHz /10 
kWse ke koordinaci změny souřadnic stanoviště kmitočtu Třebíč 92,4 MHz /100 W souřadnice: 15E5225 
/49N1234 na souřadnice: 15E5143 / 49N1225 ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 

Koordinace ČTÚ: 

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 20. 5. 
2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Třebíč 92,4 MHz /100 W z nového stanoviště byl stanoven počet obyvatel 45 894, což je o 
cca 5 000 obyvatel více, než z původního stanoviště. 

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

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

Územní rozsah: 

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

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 
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V předmětné žádosti o změně souřadnic kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W se nejedná o přidělení 
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Třebíč 92,4 MHz / 100 W souřadnice: 15E5225 / 49N1234 na 
souřadnice: 15E5143 / 49N1225 pro program KISS HÁDY. Jde tedy pouze o změnu technických 
parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a 
v daném případě se tak nemůže jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není 
žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 

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

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 45 894, což je o cca 
5 000 obyvatel více než z původního stanoviště, dojde v důsledku přesunu stanoviště o nepatrné 
zvětšení území pokryté signálem. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada kromě diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Třebíč 92,4 MHz / 100 W zaslaný 
Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z vysílače Třebíč 92,4 
MHz /100 W na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném 
měřítku z původního stanoviště kmitočtu Třebíč 92,4 MHz a ze stanoviště dle nové koordinace kmitočtu. 
Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zvětšení území pokryté signálem z nového stanoviště 
kmitočtu Třebíč 92,4 MHz. 

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

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání (málo významné 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: 25.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 23.5.2013, mapa Třebíč 92,4 MHz.) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.08 13:02:05 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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^^2££S^£S% — n o v é h o vysání VKV vysnaae TREBIC 92,4 MHz < modr á barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (45 894 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova tií)/6,120 00 Praha 2 

Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27̂  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 

Sp. 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 

1129-1 

http://www.rrtv.cz


Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí, 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením 
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti. 

Protože společnost 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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Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.     RRTV/7485/2017-blu  
Sp. zn.                  2017/210/blu  
Zasedání Rady      8-2017/poř. č. 14 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 25. 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 : 
 
 
I. 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 HÁDY (licence č.j. 
Ru/11/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu 
programu na nový název KISS, ve změně programového schématu a ve změně hudebního 
formátu programu, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení.  
 
II. Rada neuděluje 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 HÁDY (licence 
č.j. Ru/11/99) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních 
podmínek, spočívající ve změně podílu mluveného slova ve vysílání, neboť daná změna by vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  
 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek programu 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/4031/2017-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 HÁDY (licence č.j. Ru/11/99) 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. 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
tjpm9nd 
EVROPA 2, spol. s r.o. 
8qdcegr 

 
 



 
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 
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty). Dne 22. března 2017 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání pod č.j. 
RRTV/5570/2017-vra doručeno vyjádření účastníka řízení, kterým je společnost EVROPA 2, spol. 
s r.o., ve kterém společnost podala námitky proti požadované změně názvu programu a proti 
požadované změně podílu mluveného slova. 
 
Rada následně vyzvala provozovatele, aby se vyjádřil k podání účastníka EVROPA 2, spol. s r. 
o. a k doplnění spisu. Na tuto výzvu provozovatel zareagoval podáním č.j. RRTV/6856/2017-vra, 
doručeným Radě dne 11. dubna 2017 a označeným jako „vyjádření ke stanovisku účastníka 
řízení“. V tomto svém podání provozovatel reaguje na stanovisko společnosti EVROPA 2, spol. 
s r.o. a uvádí, že jím navrhované změny jsou v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., když nové 
označení programu ani nový podíl mluveného slova podle něj nelze označit za změny, které by 
vedly ke změně základní programové specifikace a k odklonu od charakteru programu 
vymezeného základní programovou specifikací. Zároveň provozovatel uvádí, že rozhlasová 
stanice KISS Hády i po navrhovaných změnách zůstane rozhlasovou stanicí se základní 
programovou specifikací, a to hudební stanicí s regionálními informacemi. Provozovatel na 
základě toho znovu žádá Radu o udělení souhlas s požadovanými změnami licenčních podmínek 
týkajících se názvu a programové skladby.  
 
Provozovatel pak ve svém podání souhlasí s tím, aby Rada udělila souhlas i jednotlivě s 
konkrétními změnami. 
 
 
Změna názvu: 
 
V současné době pod názvem KISS vysílají programy provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. který je i provozovatelem programu KISS HÁDY, 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.   
 
Společnost EVROPA 2, spol. s r. o. namítá ve svém výše zmíněném podání, že s požadovanou 
změnou názvu programu nelze dle jeho názoru vyslovit souhlas. Jako důvod uvádí to, že podle 
něj byla předmětná licence udělena zjevně i proto, že se úspěšný žadatel zavázal orientovat 
obsah svého vysílání na brněnský region. Podle účastníka EVROPA 2, spol. s r. o. by označení 
názvu programu “KISS“ postrádalo regionální prvek a vedlo by k tomu, že by posluchač nebyl 
schopen program odlišit od jiných programů se stejným názvem, a provozovatel by požadovanou 



změnou dosáhl zaměnitelnosti programů KISS a možnosti centrální tvorby obsahu programů bez 
ohledu na jejich specifika. 
 
Dle ORVL změna názvu programu neznamená porušení profilu programu. Vazby na region může 
provozovatel dosáhnout i po požadované změně, neboť samotná změna názvu programu nijak 
nezakládá změnu jejího profilu a orientace. Vazba na region je určena v základní programové 
specifikaci programu, kterou je program definován jako “hudební stanice s regionálními 
informacemi“, a je zdůrazněna též ve vymezení zpravodajství programu; v této části licenčních 
podmínek je konkrétně uvedeno: „Shrnujícími prvky zpravodajství jsou: aktuálnost, stručnost a 
konkrétnost, jasnost a přehlednost formulací, důraz na regionální témata“. Provozovatel je tak 
stále vázán základní programovou specifikací programu a licenčními podmínkami, kde zůstává i 
důraz na regionální témata ve zpravodajství programu, přičemž o změnu v tomto bodě licenčních 
podmínek provozovatel nepožádal. I po změně názvu tak bude provozovatel vázán licenčními 
podmínkami, podle kterých se na region musí orientovat. Této povinnosti by pak dle ORVL mohl 
provozovatel orientací zpravodajství nebo dalších pořadů na příslušný region dosáhnout 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. Toto zaměření na region pak i umožňuje posluchačům, aby případně odlišili 
danou stanici od dalších stanic se stejným názvem. I po změně názvu tak program bude 
naplňovat, základní programovou specifikaci, tj. “hudební stanice s regionálními informacemi“. 
 
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 HÁDY, o jehož změnu názvu 
žádá, 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 ustanovení 
§ 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 je potřeba 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 zůstává beze změny. 
 
1) Změna programového schématu 
 
Provozovatel dále žádá o změnu programového schématu programu. Programové schéma bylo 
změněno do aktuálního stavu v roce 2005 udělením souhlasu se změnou č.j. Rz/200/05.  
 
Společnost EVROPA 2, spol. s r. o. se ke změně programového schématu programu nevyjádřila. 
 
 
Současný stav: 
 

 
 
 
 
 
 
Pondělí - pátek 

0.00 – 5.30  Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas 
přerušovaný humornými scénkami českých bavičů. 

5.30 – 9.00  Ranní blok – ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží 
a zpráv. Zprávy běží každou půlhodinu. Největší podíl 
mluveného slova z celého dne. Tento blok je doplněn 
zprávami o dopravě, sportu, počasí a drobnými 
soutěžemi. 

9.00 – 13.00 Dopoledni a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Zprávy během každé hodiny. Hlavní soutěže stanice.  

13.00 – 
17.00 

Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Zprávy během každé hodiny. Zajímavosti z kultury. 

17.00 – 
21.00  

Podvečerní vysílání a hitparáda 

21.00 – 
24.00 

Písničky na přání a seznamka. 

 
 

0.00 – 6.00  Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas 
přerušovaný humornými scénkami českých bavičů. 



 
 
Sobota 

06.00 – 
12.00 

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

12.00 – 
18.00 

Odpolední program - pokračování hudebních bloků s 
různými hudebními tématy. Víkendové tipy a kulturní servis.  

16.00 – 
18.00 

Hitparáda 

18.00 – 
24.00 

Hudební proud, lifestylové rubriky 

 
 
 
 
Neděle 

0.00 – 6.00  Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný humornými 
scénkami českých bavičů. 

06.00 – 
12.00 

Dopolední program - hudební bloky s různými 
hudebními tématy a soutěžemi. Víkendové tipy a 
kulturní servis. 

12.00 – 
18.00 

Odpolední program - pokračování hudebních bloků s 
různými hudebními tématy. Víkendové tipy a kulturní 
servis. 

18.00 – 
24.00 

Konec víkendu - hudební blok převážně klidnější taneční 
hudby 

20.00 – 
22.00 

Hitparáda 

 
 
Stav po požadované změně: 
 

 
 
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 min. 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 by pak vyplývala i změna zpravodajství, 
obsaženého v programu. Podle současného stavu programového schématu v čase od 5.30 do 
9.00 jsou zprávy vysílány každou půlhodinu; v čase od 9.00 do 17.00 pak každou hodinu. 
V sobotu a v neděli jsou pak vysílány víkendové tipy a hudební servis. 
 
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“. 
 



 
2) Změna hudebního formátu programu 
 
Provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek v parametru hudební formát programu. Dle 
současného znění licenčních podmínek je hudební formát specifikován jako “proud popu zejména 
80. - 90. let s důrazem na uvádění aktuálních novinek a větším přesahem do oblasti současné 
taneční hudby, která oslovuje především nejmladší posluchače cílové skupiny“. 
 
Po požadované změně by byl hudební formát vymezen jako "hudební směry středního proudu". 
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. 
 
Společnost EVROPA 2, spol. s r. o. se ke změně hudebního formátu programu nevyjádřila. 
 
 
3) Změna podílu mluveného slova ve vysílání 
 
Provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek v parametru podíl mluveného slova. Dle 
současného znění licenčních podmínek podíl mluveného slova neklesne pod 15% vysílacího 
času. Po požadované změně by podíl mluveného slova byl 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. 
 
Společnost EVROPA 2, spol. s r.o. v tomto bodě namítá, že s požadovanou změnou podílu 
mluveného slova nelze dle jeho názoru vyslovit souhlas, neboť by požadované snížení 
mluveného slova podle něj vedlo k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Toto 
odůvodňuje tím, že parametr podílu mluveného slova podle něj byl v rámci veřejného slyšení 
Radou pokládán za zcela zásadní, neboť se jako jediný v takto pregnantním vymezení objevil 
v závazné definici licenčních podmínek.  
 
Podle společnosti EVROPA 2, spol. s r.o. by v případě udělení souhlasu se snížením rozsahu 
podílu mluveného slova mohl tento podíl klesnout na 6%, tj. na méně než polovinu dosavadního 
podílu; to by dle jeho podání vedlo k odklon od charakteru základní programové specifikace. 
 
Provozovatel ve svém vyjádření k námitkám společnosti EVROPA 2, spol. s r. o. uvádí, že dle 
jeho názoru je požadovaná změna v souladu s parametry veřejného slyšení a procentuální 
rozmezí umožňuje pružněji reagovat na zájmy posluchač, přičemž podíl mluveného slova není 
výrazně snížen. Zároveň dle provozovatele požadovanou změnou nedojde ke změně základní 
programové specifikace ani k odklonu od charakteru programu. 
 
Dle Rady by snížení podílu mluveného slova samo o sobě ke změně základní programové 
specifikace nevedlo. U předmětného programu je základní programová specifikace vymezena 
jako „Hudební stanice s regionálními informacemi“; toto vymezení nijak neimplikuje, jaký podle 
něj bude podíl mluveného slova ve vysílání. Změna podílu mluveného slova by nicméně mohla 
výrazně změnit charakter programu a jeho přínos pro posluchače. V případě, kdy by Rada udělila 
souhlas s požadovanou změnou, podíl mluveného slova by klesl ze současných 15 % na rozmezí 
6 až 14 %; provozovatel by tedy mohl snížit podíl mluveného slova až na dolní hranici tohoto 
rozmezí, tj. na 6 %. Provozovatel ve svém vyjádření k námitkám společnosti EVROPA 2, spol. 
s r. o. v tomto ohledu uvádí, že požadovaná změna výrazně nesnižuje podíl mluveného slova a 
nenavrhuje snížení podílu mluveného slova na polovinu, ale podíl mluveného slova je pouze 



navrhován v příslušném procentuálním rozmezí. Rada se nicméně domnívá, že navrhovaná 
změna by provozovateli umožňovala stanovovat podíl mluveného slova i na dolní hranici 
požadovaného procentuálního rozmezí, čímž by skutečně podíl mluveného slova mohl klesnout 
na méně než polovinu současné hodnoty 15%. Tím by pak došlo k velmi výrazné změně oproti 
stávajícím licenčním podmínkám programu. Tato změna by mohla mít vliv na naplňování profilu 
stanice tak, jak byl popsán v projektu provozovatele. Vzhledem k tomu, že podíl mluveného slova 
ve vysílání je stanoven v rámci jednoho týdne, mohl by v některých dnech podíl mluveného slova 
klesnout i pod hranici 6%. V takovém případě by podíl mluveného slova v daném dni nemusel 
umožnit plnohodnotně poskytnout posluchačů informační servis ve smyslu charakteristiky 
programu. Takto snížený podíl mluveného slova by též mohl znamenat nemožnost klást důraz 
na regionální témata, což je dle licenčních podmínek jedním z hlavních znaků zpravodajství 
programu.  
 
Zohlednit je zde pak možno význam stávajícího podílu mluveného slova ve vysílání v licenčních 
podmínkách při udělení licence. Vymezení licenčních podmínek se odvozuje od toho, jak je 
žadatel o udělení licence navrhuje ve svém projektu. Toto vyplývá i z ustanovení §16, odst. 4 
zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého “ve veřejném slyšení navrhnou účastníci licenčního řízení 
znění licenčních podmínek, které se v případě udělení licence stanou licenčními podmínkami 
podle § 18, odst. 4, s výjimkou podmínek podle písmene c), které stanoví Rada po dohodě 
s účastníkem řízení tak, aby byly v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu“. 
Jak vyplývá z porovnání původního projektu provozovatele a konečné podoby licenčních 
podmínek, část specifikující mluvené slovo a jeho podíl (oddíl “Charakteristika programu stanice“) 
byla do licenčních podmínek zařazena v téměř totožné podobě, jak byla představena v projektu, 
zatímco ostatní licenční podmínky byly specifikovány výrazným zkrácením pasáží v projektů 
představených. Zároveň je pak podíl mluveného slova uveden v licenčních podmínkách jako 
jediný měřitelný parametr, který je takto konkrétně vymezen, zatímco další prvky programu 
(hudební formát, zpravodajství, cílová skupina) jsou vymezeny spíše obecně a se značnými 
rozsahy. Je tudíž možno shrnout, že podíl mluveného slova ve vysílání představoval jeden 
z klíčových faktorů pro udělení licence a pro to, že při rozhodování Rady byla dána přednost 
stávajícímu provozovateli před ostatními žadateli o licenci k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím totožného souboru technických parametrů. Na základě výše uvedeného Rada dospěla 
k závěru, že požadovaná změna podílu mluveného slova, která by pak následně mohla znamenat 
pokles podílu mluveného slova na méně než polovinu současného stavu, by znamenala výraznou 
změnu oproti projektu provozovatele, tak jak byl představen v rámci licenčního řízení, přičemž 
pokud by v době rozhodování o udělení licence provozovatel navrhl takový podíl mluveného 
slova, který nyní požaduje, mohlo by to mít dopad na tehdejší rozhodnutí Rady o tom, zda bude 
licence udělena stávajícímu provozovateli či jinému žadateli.  Navrhovaná změna by tak mohla 
vést k neudělení licence na základě veřejného slyšení a Rada tudíž dle ustanovení § 21, odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb. rozhodla o neudělení souhlasu se změnou podílu mluveného slova ve 
vysílání.  
 
 
Shrnutí 
 
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Zároveň by změna názvu programu nevedla k újmě provozovatele 
stávajícího zaměnitelného programu, kterým je též společnost RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o. Se změnou názvu programu tedy bylo možno souhlas udělit. 
 
Změna programového schématu nemění charakter programu a nevedly by tak k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. V bodě změny programového schématu tedy bylo možno 
udělit souhlas. 



 
Změna hudebního formátu programu nemění charakter programu ani jeho směřování a odpovídá 
i vymezené cílené skupině. Změna hudebního formátu by tedy nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení a Rada k ní tudíž mohla udělit souhlas. 
 
Navrhovaná změna podílu mluveného slova ve vysílání by de Rady mohla změnit celkové 
směřování a přínos programu a znamenala by výraznou změnu oproti stavu při rozhodování o 
udělení licence. Změna by tudíž mohla vést k neudělení licence na základě veřejného slyšení a 
Rada s ní tudíž neudělila souhlas.   
 
Při svém rozhodnutí Rada vycházela z  posouzení jednotlivých částí žádosti provozovatele i 
z posouzení žádosti jako celku. Jak vyplývá z výše uvedeného, Rada se rozhodla udělit souhlas 
se změnou názvu programu, se změnou programového schématu a se změnou hudebního 
formátu programu, nikoli však se změnou podílu mluveného slova ve vysílání. Vzhledem k tomu, 
že provozovatel souhlasí s tím, aby Rada udělila souhlas i jednotlivě s konkrétními změnami, 
rozhodla Rada o tom, že žádosti provozovatele vyhoví pouze v částech, kdy je to dle zákona 
možné. Rada tudíž rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, kdy udělila souhlas se 
změnou názvu programu a se změnou programového schématu, ale v bodě změny podílu 
mluveného slova ve vysílání souhlas neudělila.  
 
 
 
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/11/99) 
 
 
Rozdělovník 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., Říčanská 2399/3, 10100 Praha 10 
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 

 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/11/99) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
 
Název programu 

• KISS 
 
Časový rozsah vysílání 

• 24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání 

• Blansko 104,1 MHz / 0,1 kW; Boskovice 89,4 MHz / 0,5 kW; Brno 88,3 MHz / 10 kW; Břeclav 
107,1 MHz / 0,1 kW; Dačice 89,0 MHz / 0,5 kW; Hodonín 101,1 MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý 
Vrch 107,7 MHz / 0,5 kW; Svitavy 90,8 MHz / 0,2 kW; Třebíč 92,4 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 
88,7 MHz / 0,2 kW; Vyškov 104,1 MHz/ 0,2 kW; Znojmo 90,9 MHz / 0,5 kW; Žďár nad Sázavou 
94,8 MHz / 0,25 kW  
 
Základní programová specifikace 

• Hudební stanice s regionálními informacemi 
 

Cílová skupina 

• 18 – 39 let s přesahem do mladších i starších věkových skupin 
 
Mluvené slovo 

• Podíl mluveného slova ve vysílání 15% 
 
Charakteristika programu  

• Hudební stanice kontaktního typu, v mluveném projevu vyvážený podíl informací a zábavy. 

Podíl mluveného slova neklesne pod 15% vysílacího času. Do tohoto podílu je započítán i čas 
autoreklamy - není ovšem započítán čas komerční reklamy. V jednotlivých blocích dne a týdne 
je tento podíl rozdílný (více hudby v nočních hodinách a ve víkendových dnech), podíl 
mluveného slova je počítán k 60 minutám v hodině vysílání v průběhu jednoho týdne. 
 
Hudební formát stanice 

• Hudební směry středního proudu. 
 
Zpravodajství 

• Shrnujícími prvky zpravodajství jsou: aktuálnost, stručnost a konkrétnost, jasnost a 
přehlednost formulací, důraz na regionální témata. 
 
Programové schéma 
 
Zpravodajství - ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž zpravodajské 
relace min. 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 247694 - RRTV 

 
Váš dopis zn.     -    
Naše č. j.     RRTV/9582/2017-blu  
Sp. zn.                  2017/460/blu  
Zasedání Rady      10-2017/poř. č. 18 
 
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/11/99) 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/4031/2017-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 HÁDY (licence č.j. Ru/11/99) 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 částečný souhlas na svém 8. zasedání roku 2017 (bod 14) dne 25. dubna 2017 
rozhodnutím č.j. RRTV/7485/2017-blu. 
 
Následně byla dne 2. května 2017 Radě doručena žádost (č.j. RRTV/7524/2017-vra) 
provozovatele o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence č.j. Ru/11/99) podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních 
podmínek programu.  
 

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



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 
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 1999 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 regionálními informacemi) zůstává beze 
změny. 
 

Stav před rozhodnutím Rady 
ze dne 25. dubna 2017 

V čase od 5.30 do 9.00 jsou zprávy vysílány každou půlhodinu; 
v čase od 9.00 do 17.00 každou hodinu sobotu a v neděli jsou 
vysílány víkendové tipy a kulturní servis. 

Současný stav dle rozhodnutí 
Rady ze dne 25. 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 25. 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 určuje, 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 25. 
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/11/99) 
 
 
 
Rozdělovník 
 
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 

 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/11/99) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
 
Název programu 

• KISS 
 
Časový rozsah vysílání 

• 24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání 

• Blansko 104,1 MHz / 0,1 kW; Boskovice 89,4 MHz / 0,5 kW; Brno 88,3 MHz / 10 kW; Břeclav 
107,1 MHz / 0,1 kW; Dačice 89,0 MHz / 0,5 kW; Hodonín 101,1 MHz / 0,1 kW; Jihlava-Holý 
Vrch 107,7 MHz / 0,5 kW; Svitavy 90,8 MHz / 0,2 kW; Třebíč 92,4 MHz / 0,1 kW; Velké Meziříčí 
88,7 MHz / 0,2 kW; Vyškov 104,1 MHz/ 0,2 kW; Znojmo 90,9 MHz / 0,5 kW; Žďár nad Sázavou 
94,8 MHz / 0,25 kW  
 
Základní programová specifikace 

• Hudební stanice s regionálními informacemi 
 

Cílová skupina 

• 18 – 39 let s přesahem do mladších i starších věkových skupin 
 
Mluvené slovo 

• Podíl mluveného slova ve vysílání 15% 
 
Charakteristika programu  

• Hudební stanice kontaktního typu, v mluveném projevu vyvážený podíl informací a zábavy. 

Podíl mluveného slova neklesne pod 15% vysílacího času. Do tohoto podílu je započítán i čas 
autoreklamy - není ovšem započítán čas komerční reklamy. V jednotlivých blocích dne a týdne 
je tento podíl rozdílný (více hudby v nočních hodinách a ve víkendových dnech), podíl 
mluveného slova je počítán k 60 minutám v hodině vysílání v průběhu jednoho týdne. 
 
Hudební formát stanice 

• Hudební směry středního proudu. 
 
Zpravodajství 

• Shrnujícími prvky zpravodajství jsou: aktuálnost, stručnost a konkrétnost, jasnost a 
přehlednost formulací, důraz na regionální témata. 
 
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 252577 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/12327/2017-
zab  
Sp. zn. 2016/883/zab/RAD  
Zasedání Rady   14-2017/poř. č. 6 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 29. 8. 2017, 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 č.j.: Ru/11/99), a to o změnu 

územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 

kmitočtu Svitavy 90,8 MHz / 200 W, 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 

č.j.: Ru/11/99), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Svitavy 90,8 MHz / 200 W na stanoviště Svitavy Opatov 

90,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Svitavy Opatov 90,8 

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

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 

23. září 2016 č.j. 7079/16 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Svitavy 90,8 MHz / 200 W na nové stanoviště 

souřadnice WGS 84: 16E3045 / 49N4921 pro program KISS (licence č.j.: Ru/11/99). 

 

Předmětná žádost byla podána žadatelem s názvem programu KISS HÁDY. Souhlas se změnou 

názvu programu Rada udělila na 8. zasedání poř. č. 14 /2017. 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 

Říčanská 2399/3 

10100 Praha 10 



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 22. listopadu 2016 č.j.: 8472/16 byla Radě doručena před zahájením koordinace požadovaná 

změna vysílacího stanoviště VKV kmitočtu Svitavy 90,8 MHz / 200 W s mapou předpokládaného 

územního rozsahu a počtem pokrytých obyvatel před změnou a po změně vysílacího stanoviště. 

 

Počet obyvatel pokrytých signálem před změnou je 24 857. Po změně stanoviště bude 

cca 66 960. 

 

Tato informace byla zaslána účastníku řízení s dotazem, zda má Český telekomunikační úřad 

v započaté koordinaci pokračovat. 

 

Dne 30. listopadu 2016 č.j. 8698/16 bylo Radě doručeno závazné stanovisko účastníka řízení 

o zahájení příslušné koordinace Českým telekomunikačním úřadem (pokrytí území ve smyslu 

změny pokrytých lokalit v rámci souboru technických parametrů všech kmitočtů licence 

č.j.: Ru/11/99). Společnost RADIO UNITED BROADCASTING uvedla, že se změnou stanoviště 

Svitavy 90,8 MHz / 200 W se změní zásah z 1,351 na 1,390 milionu obyvatel, tedy nárůst 

o cca 2,9%. 

 

Z toho důvodu byl Český telekomunikační úřad vyzván k doplnění výpočtu pokrytí obyvatel 

v rámci níže uvedených kmitočtů tak, jak bylo uvedeno v žádosti a dále o mapu předpokládaného 

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

elektromagnetického pole VKV vysílače Svitavy 90,8 MHz na novém stanovišti v rámci celé 

licence (všech souborů technických parametrů). 

 

Technické parametry programu KISS dle licence Ru/11/99: 

Brno 88,3 MHz / 10 kW; Velké Meziříčí 88,7 MHz / 0,2 kW; Blansko 104,1 MHz / 0,1 kW; Znojmo 

90,9 MHz / 0,5 kW; Vyškov 104,1 MHz / 0,2 kW; Třebíč 92,4 MHz / 0,1 kW; Žďár nad Sázavou 

94,8 MHz / 0,25 kW; Jihlava-Holý vrch 107,7 MHz / 0,5 kW; Dačice 89,0 MHz / 0,5 kW; Svitavy 

90,8 MHz / 0,2 kW; Hodonín 101,1 MHz / 0,1 kW; Břeclav 107,1 MHz / 0,1 kW; Boskovice 

89,4 MHz / 0,5 kW. 

 

Dne 6. ledna 2017 č.j. RRTV/1414/2017-vra bylo Radě doručeno stanovisko Českého 

telekomunikačního úřadu se stanovením počtu obyvatel ČR pokrytých programovou sítí KISS 

před změnou a po změně stanoviště a diagramy pokrytí programovou sítí KISS před a po změně 

stanoviště VKV kmitočtu SVITAVY KOMIN 90,8 MHz dle technických parametrů licence 

č.j.: Ru/11/99.  

 

V důsledku změny stanoviště kmitočtu SVITAVY KOMIN 90,8 MHz dojde v rámci programové 

sítě KISS  licence č.j.: Ru/11/99 k nárůstu obyvatel pokrytých signálem o 42 143 obyvatel (3,1%). 

 

Rada se na 2. zasedání 2017 poř. č. 5 seznámila s výše uvedenou předběžnou koordinací 

o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých programovou sítí KISS před změnou a po změně 



stanoviště kmitočtu SVITAVY KOMIN 90,8 MHz / 200 W včetně diagramů využití rádiových 

kmitočtů dle licence č.j.: Ru/11/99. 

 

Dne 28.07.2017 č.j.: RRTV/11153/2017-vac byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

 

SVITAVY OPATOV 90,8 MHz 

Souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21 

ERPmax 0,2 kW 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání KISS se základním 

kmitočtem Brno 88,3 MHz / 10 kW. 

 

Ostatní účastníci licenčního řízení: 

EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 

ARCION a.s., Pod vrstevnicí 494/8, 14000 Praha 4, CZ 

 

Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

s využitím souboru technických parametrů Brno 88,3 MHz / 10 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). K vyjádření svého stanoviska a vyjádření 

k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. 

 

Žádný z účastníků řízení se k věci nevyjádřil. 

 

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 změna územního rozsahu vysílání 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 - diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání  
VKV vysílače Svitavy Opatov 90,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21.    
 
 
 
Rozdělovník 
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 
ARCION a.s., Pod vrstevnicí 494/8, 14000 Praha 4 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-47 267/2017-613 ze dne 28. 7. 2017. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače SVITAVY OPATOV 90,8 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (67 515 obyvatel) 
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