
ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E 

Účastník řízení: Petr Šmíd 
TJ stadionu 988/n 
Mladá Boleslav 
PSČ 293 01 

Ru/173/99/Wf 
Zasedání Rady 12 bod 25 
Zasedání Rady 13 bod 10 

Vyřizuje: Pavlína Straková 

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, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení, vydává toto 

rozhodnutí: 

1) Rada uděluje Petru Šmídovi, bytem U stadionu 988/11, Mladá Boleslav, r.č.: 680103/1160, 
IČO: 49546139 licenci k provozování rozhlasového vysílání programu stanice RÁDIO 
JIZERA 105,7 F M v pásmu V K V I I . na dobu od 22.1.2000 do 22.1.2006. 

2) Název stanice je RÁDIO JIZERA 105,7 FM. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. 
Základní charakteristika programu: nezávislá regionální stanice zaměřená na publicistiku 
s většinovým podílem české hudební tvorby. 

3) K realizaci licence Rada účastníku řízení jako technický prostředek přiděluje: 

kmitočet: 
105,7 MHz / 1,00 kW ze stanoviště Mladá Boleslav - Doubek 



V souladu s § 12 odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat údaje týkající se 
programové skladby, uvedené ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 výše citovaného zákona 
v jeho žádosti o licenci č.j. RR 0433 ze dne 24.3.1999. Tyto údaje tvoří nepřeškrtnutý text 
18-ti stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušný kmitočtový příděl tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí. 

Přílohy 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 daných kmitočtů do provozu. Totéž platí i o vyřazení 
vysílačů z provozu. 

4) Žádost účastníka řízení o přidělení kmitočtu 90,2 MHz v Kutné Hoře a 91,1 MHz 
v Poděbradech se zamítá. 

Odůvodnění: 

Podkladem pro rozhodnutí byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0433 ze dne 24.3.1999 
s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné 
doklady (zejména projekt rozhlasové stanice RÁDIO JIZERA 105,7 FM, výpis z rejstříku 
trestů účastníka řízení ze dne 23.3.1999, výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským 
obchodním soudem v Praze oddíl A, vlcfžka 9857 ze dne 19.3.1999 a bankovní informace GE 
Capital Bank, a.s. oblastní pobočka Liberec o účastníku řízení ze dne,. 19.3.1999) předložené 
v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 25.5.1999 a při 
veřejném slyšení dne 1.6.1999. 

Při posuzování žádosti 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 ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

Rada konstatovala, že Petr Šmíd je způsobilý stát se provozovatelem s licencí v souladu s § 3 
odst. 3 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. 

Účastník řízení je povinen dodržovat programovou skladbu v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění, dle kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené 
žadatelem v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění dne 23.3.1999. 



Pokud se týče zamítavé části výroku sub 4), Rada v zájmu optimalizace kmitočtového spektra 
*řv souladu s ustanovením § 2 odst. 1 pís. b), j ) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České 

f republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, v platném znění, podle kterého je pověřena 
plánováním využití kmitočtů pro vysílání a výkonem státním správy v oblasti kmitočtového 
spektra, v předmětném licenčním řízení nepřidělila požadované kmitočty žádnému žadateli. 

Poučení: 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy bude Radě 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. 

Proti výroku sub 4) je možno podat opravný prostředek k příslušnému soudu ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 22.6.1999 a 1.7.1999 

předseda K^oy^es^h^Hbl iky pro 
rozhhř^éí3ÍMé$4jzní Vysílání 



IL 1.1. Profil stanice 

• Rádio Jizera 105.7 FM je nezávislá regionální stanice 
zaměřená na publicistiku s většinovým podílem české 
hudební tvorby. ^ 

• Program této stanice je zaměřen j ia vysoký podíl 
mluveného slova. 

• Rádio Jizera je hudebně velmi specificky orientovaná ^ 
stanice, jejíž motto zní: „Rádio Jizera - převážně | 
česky!". Hudební dramaturgie (mimo hudební 
speciály) je z minimálně 75% tvořena domácí tvorbou. 
Toto pojetí je ojedinělé a u posluchačů velmi 
oblíbené. 

• ? 



I I . 1.2. Charakteristika programu  

I přes vysoké procento mluveného slova je zde prostor pro jedinečnou hudební koláž, která je 
75% tvořena českou produkcí. Rádio Jizera boří předsudky o nedotknutelnosti žánru, (viz graf 

Hudební lahůdky mají svůj původ v letech devadesátých (38%) , osmdesátých ( 2 8 % ) , 
sedmdesátých (17%) a šedesátých ( 13%) . Na starší tituly souhrnně připadá 5% z celého 
hudebního archivu. Skladba rádia Jizera je tedyinspirována celým stoletím. 
¥ archivu rádia Jizera nalezneme 1500 kompaktních dioků domácích a aahťaw^ifpr1 *&, 

Hudební speciály tvoří 1.440 vysílacích minut týdně (viz vysílací schéma), dechovka si z 
týdenního 140hodinového koláče ukrojila hodiny 3, folk a country 5, rock a heavy metal 8, 
alternativní žánry 4 a vážná hudba 2 , Jazz 2 a oldies 1. (viz graf č .2) 
Poměrná zastoupení ženského a mužského piujivu je UÁAIUIUJÍIÍ. Muli 57%, luiy 3 2 % a 
duU) 1 \%. (via graf o.3) 
Závěrem je nutno podotknout, že hudební formát rádia Jizera je neustále dotvářen. Důvodem 
jsou stále nové a nové informace a v neposlední řadě i podněty posluchačů. Příjemnou 
motivací je také „móda" vydávání mnoha kompilací typu „best of' a reedic do podoby CD 
formátu. ^ 

• Hudba 

č. 1) 



I I . 1.2. Charakteristika programu 
• Program — ^ 
• Viz současné vysílací schéma (1.3.1.) a graf č.4. ^ — 

• Zpravodajství a publicistika —̂ ' 
K vysoké úro^ii^^ijílaTIéTío^rogramu rádia Jizera bezesporu přispívá zpravodajství. 
RwteSe^pravodajotví tvoří dva lanonoví^a tři oxtorní praoovníoi. Zprávy jsou pro 
posluchače zpracovávány ve všední den každou celou hodinu od 6.00 do 18.00 hodin a o 
víkendu každou sudou hodinu od 8.00 do 18.00. ZmonoonUp o otu správo doj okýohrojp> í 
během víkendu bylo upraveno na základě snížené frekvence událostímijaierpracovní 
dny. Kromě zpravodajských relací, jež jsou hlavní náplníčinjaesďl^akce, zajišťují 
pracovníci redakce informační servis pro potřeby rádií^Bdtaa!Jizera. 

Zpravodajství rádia Delta a Jizera se řídjjiásféo^rjícími zásadami. Především je to: . 
bezprostřednost: informag>«^pravy se-do týkají obyvatel regionu. Jsou to v převážné většině 

zprávy lokálnMíí»i^r*s^uvisejí s tempem života v oblasti. Řídíme se zásadou, že problémy 
na|icjj,4>eíiTíc1iačů jsou důležitější než problémy lidí na druhém konci světa. 
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Pro posluchače ve středních Čechách zajišťujeme pravidelný kulturní servis, který běží 
na rádiu Jizera každý den mezi 14. a 15.hodinou. Součástí informací jaou adčlenj^e 
pořadech uváděných ve významných regionálních kulturních zařízenícJj^-^Kínech, 
domech dětí a mládeže, výstavních síních, včetně zámků, koncertmcJ^sMia muzeí. Do 
zpravodajství rádií Delta a Jizera přispívají také svými im^řňlacemi společenské a 
neziskové organizace. Mezi stálé dopisovatele patříppkJc^ Českého červeného kříže, 
Domy dětí a mládeže, členové Sokola, baráčniefečobce a dalších. Poslední informační 
součást patří již tradičně sportu. InjpHtface zajišťujeme vlastními kontakty s trenéry 
jednotlivých regionálních klyj»rf*případně manažery. Sledují se všechny významné 
sportovní utkání, aťu^btoalu, hokeje, házené, karate, futsalu a dalších sportů, v nichž 
mají regionálr><e1ky svou účast. Velmi oblíbené jsou přímé vstupy z jednotlivých 
zápasy^fímo do vysílání. Nedílnou součástí^sportovních informací jsou i zprávy o 
úopoňíoh toamu Skoda Motorsport. 

22 



I I . 1.3.1. Vysílací schéma 
PONDĚLÍ 
04:00 - Přesný čas 
04:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
04:25 - Co přinese dnešní den 
04:35 - Zprávy o počasí rozšířené 
04:55 - Co přinese dnešní den 
05:00 - Přesný čas 
05:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
05:25 - Co přinese dnešní den 
05:30 - Zpravodajství rozhlasové stanice Hlas Ameriky 
06:00 - Přesný čas se sponzorem 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
06:05 - Přehled tisku 
06:15 - Horoskopy 
06:30 - Zpravodajství, zprávy o počasí 
06:35 - Pohled do kalendáře (původ jmen) 
06:43 - Kurzovní lístek 
07:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 

07:15 - Dopravní servis 
07:30 - Sport 
07:45 - Co píší dnešní noviny 
08:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 

f v 08:05 - Víté?Znáte?. Volejte! (soutěž) 
08:30 - Zprávy o počasí rozšířené 
08:45 - Dopravní ^ervis ( přepojeno na r.Delta) 
09:00 - Přesný čas se sponzorem 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
09:05 - Burza práce 
09:30 - Komentář dne 
09:50 - Kinematograf 
10:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
10:05 - Písničky na přání 
11:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
11:05 - Nové desky - nové šlágry 
11:30-Sluníčko 



12:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

12:05 - O polednách (debatní pořad) 
• 13:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

13:05 - Sportžurnál (točit na DAT mluvené slovo ) 
14:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 14:05 - Kulturní magazín 
• 14:10- Kinemato graf 

15:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 15:05 - Odpolední soutěž 
• 16:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 16:05 - Knihy pro tento týden 

17:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 17:05 - Písničky na přání 

18:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
18:05 - repríza - Sportžurnál 
19:00 - Přesný čas 
19:00 - Dnešní den (zpravodajský přehled) 
19:25 - Zprávy o počasí rozšířené 
19:30-Zpravodajství VOA 

s > 20:00 - Přesný čas 
20:00 - S dechovkou na Jizeře (hudební speciál) 
21:00 - Přesný čas 
21:00 - S dechovtó&u na Jizeře (hudební speciál) 
22:00-Přesný čas 
22:00 - Hudba 
23:00 - Přesný čas 
23:00 -Hudba 
24:00 - Přesný čas 
00:00 - 04:00 - přepojeno na rádio Delta 



• ÚTERÝ 
04:00 - Přesný čas 

• 04:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
• 04:25 - Co přinese dnešní den 
• 04:35 - Zprávy o počasí rozšířené 
• 04:55 - Co přinese dnešní den 

05:00 - Přesný čas 
• 05:10- Zprávy o počasí rozšířené 
• 05:25 - Co přinese dnešní den 
• 05:30 - Zpravodajství rozhlasové stanice Hlas Ameriky 

06:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

06:05 - Přehled tisku 
• 06:15 - Horoskopy 
• 06:30 - Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 06:35 - Pohled do kalendáře (původ jmen) 

06:43 - Kurzovní lístek 
07:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 07:15 - Dopravní servis 

07:30 - Sport 

07:45 - Co píší dnešní noviny 
08:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
08:05 - Víte?Znáte? Volejte! (soutěž) 
08:30 - Zprávy o počasí rozšířené 
08:45 - Dopravní servis (přepojeno na r.Delta) 
09:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 

•í.v 09:05 - Burza práce 
09:30 - Komentář dne 
09:50 - Kinematograf 
10:00 - Přesný éfts 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
10:05 - Písničky naprání 
11:00-Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
11:05 - Film a divadlo 
12:00 - Přesný čas 

» Zpravodajství, zprávy o počasí 
12:05-0 polednách (debatní pořad) 



13:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
13:05 - Vetešnictví 
14:00 - Přesný čas 
14:05 - Kulturní magazín 
14:10 - Kinematograf 
15:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
15:05 - Odpolední soutěž 
16:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
16:05 - Cesta času 
17:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
17:05 - Písničky na přání 
18:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 

18:00-Oldies 
19:00 - Přesný čas 
19:00 - Dnešní den (zpravodajský přehled) 
19:25 - Zprávy o počasí rozšířené 
19:30 - Zpravodajství VOA 
20:00 - Přesný čas 
20:00 - Na vlastní uši (hudební speciál) 
21:00-Přesný čas 
21:00 - Na ^astní uši (hudební speciál) 
22:00 - Přesný čas 
22:00 - Hudba 
23:00 - Přesný čas 
23:00-Hudba 
24:00 - Přesný čas 
00:00 - 04:00 - přepojeno na rádio Delta 



• STŘEDA 
04:00 - Přesný čas 

• 04:10- Zprávy o počasí rozšířené 
• 04:25 - Co přinese dnešní den 

04:35 - Zprávy o počasí rozšířené 
• 04:55 - Co přinese dnešní den 

05:00 - Přesný čas 
05:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
05:25 - Co přinese dnešní den 
05:30 - 06:00 - Zpravodajství rozhlasové stanice 
Ameriky 
06:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
06:05 - Přehled tisku 
06:15 - Horoskopy 

• 06:30 - Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 06:35 - Pohled do kalendáře ( původ jmen) 

06:43 - Kurzovní lístek 
07:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 07:15- Dopravní servis 

07:30 - Sport 
• 07:45 - Co píší dnešní noviny 

08:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

08:05 - Víte?Znáte? Volejte! (soutěž) 
• 08:30 - Zprávy o počasí rozšířené 

08:45 - Dopravní servis ( přepojeno na r.Delta) 
09:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
09:05 - Burza práce 

•Sf.v 09:30 - Komentář dne 
09:50 - Kinematograf 
10:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zftrávy o počasí se sponzorem 
10:05 - Písničky na přání 

• 11:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

11:05 - Informace z tiskovky (záznam na DAT ) 
12:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
12:05-0 polednách ( debatní pořad) 
13:00-Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 



13:05 - Listárna (repríza v sobotu od 11:00) 
14:00 - Přesný čas 
14:05 - Kulturní magazín 
14:10 - Kinematograf 
15:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
15:05 - Odpolední soutěž 
16:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
16:05 - Právní poradna / Ekonomika 
17:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
17:05 - Písničky na přání 
18:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
18:05 - Abeceda hitů ( rep. v neděli od 11:00) 
19:00 - Přesný čas 

19:00 - Dnešní den ( zpravodajský přehled ) 
19:25 - Zprávy o počasí rozšířené 
19:30 - 20:00 - Zpravodajství VOA 
20:00 - Přesný čas 
20:00 - Metalománie (hudební speciál) 
21:00 - Přesný čas 
21:00 - Metalománie ( hudební speciál ) 
22:00 - Přesn&čas 
22:00 - Metalový dějepis 
23:00 - Přesný čas 
23:00 - Rock po celý rok (rep. nedělního vydání) 
24:00 - Přesný čas 
00:00 - 04:00 - přepojeno na rádio Delta 



ČTVRTEK 
04:00 - Přesný čas 
04:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
04:25 - Co přinese dnešní den 
04:35 - Zprávy o počasí rozšířené 
04:55 - Co přinese dnešní den 
05:00 - Přesný čas 
05:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
05:25 - Co přinese dnešní den 
05:30 - 06:00 - Zpravodajství rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky 
06:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
06:05 - Přehled tisku 
06:15 - Horoskopy 
06:30 - Zpravodajství, zprávy o počasí 
06:35 - Pohled do kalendáře (původ jmen) 
06:43 - Kurzovní lístek 
07:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
07:15 - Dopravní servis 
07:30 - Sport 

07:45 - Co píší dnešní noviny 
08:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
08:05 - Víte?Znáte? Volejte! (soutěž) 
08:30 - Zprávy o počasí rozšířené 
08:45 - Dopravní servis (přepojeno na r.Delta) 
09:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
09:05 - Burza práce 
09:30 - Komentář dne 
09:50 - Kinematograf 
10:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
10:05 - Písničkv^a přání 
11:00-Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
11:05-hudba 
12:00-Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
12:05 - O polednách ( debatní pořad) 
13:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
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13:05 - Koktejl na rádiu Jizera / Dovolená s Jizerou 
• 14:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 14:05 - Kulturní magazín 

14:10- Kinematograf 
• 15:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

15:05- Odpolední soutěž 
• 16:00 - Přesný čas 

Zpravodajství, zprávy o počasí 
16:05 - SOS linka důvěry (repríza v neděli od 15. 
hod.) 

• 17:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 

• 17:05 - Písničky na přání 
18:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 

18:05 - Informace z tiskovky (repríza) 
19:00 - Přesný čas 
19:00 - Dnešní den ( zpravodajský přehled ) 
19:25 - Zprávy o počasí rozšířené 
19:30 - 20:00 - Zpravodajství VOA 
20:00 - Přesný čas 
20:00 - Jizera Classic (hudební speciál) 
22:00 - Přesný čas 
22:00-Hudba 
23:00-Přesný čas 
23:00 - Hudba * 
24:00 - Přesný čas 
00:00 - 04:00 - přepojeno na rádio Delta 



• PÁTEK 
• 04:00 - Přesný čas 
• 04:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
• 04:25 - Co přinese dnešní den 
• 04:35 - Zprávy o počasí rozšířené 

04:55 - Co přinese dnešní den 
• 05:00 - Přesný čas 
• 05:10- Zprávy o počasí rozšířené 
• 05:25 - Co přinese dnešní den 

05:30 - 06:00 - Zpravodajství rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky 

• 06:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
06:05 - Přehled tisku 

• 06:15 - Horoskopy 
• 06:30 - Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 06:35 - Pohled do kalendáře (původ jmen) 

06:43 - Kurzovní lístek 
• 07:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 07:15- Dopravní servis 

07:30 - Sport 
• 07:45 - Co píší dnešní noviny 

08:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

08:05 - Víte?Znáte? Volejte! (soutěž) 
• 08:30 - Zprávy o počasí rozšířené 
• 08:45 - Dopravní servis ( přepojeno na r.Delta) 

09:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

09:05 - Burza práce 
r«" 09:30-Komentářdne 

09:50 - Kinematograf 
10:00 - Přesnjnčas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 10:05 - Písničky na přání 
• 11:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 11:05 - Boty toulavý (repríza v neděli po 16:0.0) 

12:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 

• 12:05-0 polednách (debatní pořad) 
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13:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 13:05 - Auto, moto, velo bazar 
• 14:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

14:05 - Kulturní magazín 
• 14:10- Kinematograf 
• 14:30 - Dopravní informace z vrtulníku 
• 15:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

15:05-Odpolední soutěž 
• 16:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 16:05 - S Jizerou na cestách 

17:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 17:05 - Písničky na přání 

18:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

18:05 - S Jizerou na cestách 
19:00 - Přesný čas 

• 19:00 - Dnešní den ( zpravodajský přehled ) 
• 19:25 - Zprávy o počasí rozšířené 

19:30 - Zpravodajství VOA 
20:00 - Přesný čas 
20:00 - Jazz club (hudební speciál) 

• 21:00 - Přesný čas 
„>• 21:00 - Jazz club (hudební speciál) 

22:00 - Přesný čas 
22:00 - Předpůlnoční lahůdky Rudyho Kulky 

(hudfabní speciál) 
23:00 - Přesný čas 
22:00 - Předpůlnoční lahůdky Rudyho Kulky 

(hudební speciál) 
• 24:00 - Přesný čas 

00:00 - 04:00 - přepojeno na rádio Delta 



• SOBOTA 
• 04:00 - Přesný čas 
• 04:35 - Zprávy o počasí rozšířené 

05:00 - Přesný čas 
• 05:10 - Zprávy o počasí rozšířené 

05:30 - 06:00 - Zpravodajství rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky 

• 06:00 - Přesný čas 
• 06:10- Zprávy o počasí rozšířené se sponzorem 

07:00 - Přesný čas 
• 07:10 - Zprávy o počasí rozšířené 

07:30 - Přehled tisku (Boleslavský deník) 
07:45 - Horoskopy 
08:00 - Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
08:05 - Víte? Znáte? Volejte! - soutěž 

• 08:35 - Dopravní servis 
• 08:50 - Kulturní magazín (zprávaři) 

09:00 - Přesný čas 
• 09:10- Zprávy o počasí rozšířené 

09:15 - Pohled do kalendáře (původ jmen ) 
09:30 - Komentář dne 
09:50 - Kinematograf 

10:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

10:05 - Písničky na přání 
11:00-Přesný čas 
11:00 - repríza (Listárna) 
12:00-Přesný čas 

• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 12:05 - S dechovkou na Jizeře 

13:00 - Přesný čas 
r* 13:00-hudba 
• 14:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 
• 14:05 - Kulturní magazín 

14:10- Kinematograf 
15:00 - Přesný čas 
15:00-Odpolední soutěž 

• 16:00 - Přesný čas 
• Zpravodajství, zprávy o počasí 

16:05 - Koktejl na rádiu Jizera / Dovolená s Jizerou 
• (repríza + soutěž) 

17:00 - Přesný čas 
17:00- Písničky na přání 
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NEDĚLE 

18:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
18:05 - Svět v roce 1999 
19:00 - Přesný čas 
19:00 - Dnešní den (zpravodajský přehled) 
19:25 - Zprávy o počasí rozšířené 
19:30 - 20:00 - Zpravodajství VOA 
20:00 - Přesný čas 
20:00 - Potlach 
21:00 - Přesný čas 
21:00 - Potlach 
22:00 - Přesný čas 
22:00 - Bluegrass (hudební speciál) 
23:00 - Přesný čas 
23:00-Potlach 
24:00 - Přesný čas 
00:00 - 04:00 - přepojeno na rádio Delta 

04:00 - Přesný čas 
04:35 - Zprávy o počasí rozšířené 
05:00 - Přesný čas 
05:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
05:30 - 06:00 - Zpravodajství rozhlasové stanice Hlas 
Ameriky 
06:00-Přesnýčas 
06:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
07:00 - Přesný čas 
07:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
07:55 - Zpravodajství, zprávy o počasí 
08:00 - Přesnyías 
08:00 - Víte? Znáte? Volejte - soutěž 
08:35 - Dopravní servis 
08:50 - Kulturní magazín (zprávaři) 
09:00 - Přesný čas 
09:10 - Zprávy o počasí rozšířené 
09:15 - Pohled do kalendáře (původ jmen) 
09:30 - Komentář dne 
09:50 - Kinematograf 
10:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
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10:05 - Písničky na přání 
11:00 - Přesný čas 
11.05 - repríza (Abeceda hitů ) 
12:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
12:05-Nedělní potlach 
12:30 - Sluníčko ( vyrobený pořad - předtočeno MD 
- repríza) 
13:00 - Přesný čas 
13:00 - repríza SOS Linka důvěry 
14:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
14:05-Kulturní magazín 
15:00 - Přesný čas 
15:00 - Odpolední soutěž 
16:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 
16:05 - repríza (Boty toulavý ) 
17:00 - Přesný čas 
17:00 - Písničky na práni 
18:00 - Přesný čas 
Zpravodajství, zprávy o počasí 

1.8:00 - Kaleidoskop Škoda 
1.9:00 - Přesný čas 
1.9:00 - Dnešní den ( zpravodajský přehled ) 
1.9:15 -Sport 
!9:25 - Zprávy o počasí rozšířené 
19:30 - 20:00 - Zpravodajství VOA 
10:00 - Přesný čas 

i0:00 - Rock po celý rok (hudební speciál ) 
Z1:00 - Přesný čas 
21:00 - Rock po celý rok (hudební speciál ) 
22:00 - Přeaný čas 
22:00 - Rock po celý rok (hudební speciál ) 
23:00 - Přesný čas 
23:00 - Rock po celý rok (hudební speciál ) 
24:00 - Přesný čas 
00.00 - 04:00 - Přepojeno na rádio Delta • 



I I . 1.4. Cílová skupina recipientů 

30 - 39 let 19% 

40 - 49 let 39% 

20 - 29 let 13% 

12-19 let 11% 

50- 69 let 18% 

Távj-.pvšimrááiMM 

Rádio Jizera oslovuje 
především opomíjenou 
věkovou kategorii 
posluchačů kolem 50 
let. V porovnání 
ostatními r á d i i / na 
území ČR^se stejné 
v ě k o v é / ^ kategorii 
věmýe pouze Český 
f)zhlaG. 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

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

Účastník řízení: Petr Smíd 

U stadionu 988 
Mladá Boleslav 

PSČ: 293 01 

ROZHODNUTÍ 

C.i.: Rz/315/01 
Zasedání Rady 20/bod 32 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 68 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Žádost, účastníka řízení, doručená Radě dne 5.11.2001 a evidovaná pod č.j. 3973 v knize došlé pošty Úřadu 
Rady, o převod licence k provozováni vysílání rozhlasové stanice RÁDIO JIZERA 105,7 FM, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/173/99 ze dne 22.6.1999, ve znění platných změn, na právnickou osobu, a to na 
společnost DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o., se sídlem v Mladé Boleslavi, Jana Palacha 1025, IČO: 
49823311. 

s e s c h v a l u j e . 

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

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


r 
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 dalších zákonů, opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 20.11.2001 



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.c2, http://www.rrtv.cz 

r ~ i 
Účastník řízení: D E L T A MEDIA BROADCASTING 

s.r.o. 
Jana Palacha 1025 
Mladá Boleslav 

PSČ : 293 01 

L 
Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/96/03 
Zasedání Fttady 9/ bod 25 
Vyřizuje: F. Kučera j 

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 společnosti DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. k provozování rozhlasového 
vysílání programu RADIO JIZERA 105,7 FM, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/173/99 ze dne 
22.6.1999, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 22.1.2014. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 1.4.2003, evidovaným v knize doručené pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 1260 požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., 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 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel 
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

rozhodnutí: 

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

mailto:!nfo@rrtv.c2
http://www.rrtv.cz
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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; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na 
veřejném zdravotní pojištění; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na 
sociálním zabezpečení; 

• potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti; 

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

• výpis z evidence Rejstříku trestů obou jednatelů společnosti ne starší 30 dnů ; 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kž dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 14.3.2003. 

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 č. 231/2001 
Sb. , 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 : 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není proti tomuto rozhodnutí možno podat opravný 
prostředek. 

V Praze dne 27.5.2003 



^ V D ^ M I O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

\ % V P ^ á t k á - J ^ J o O 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http^Awvw.rrtv.cz 

Účastník řízení: 
~ 1 

DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. 
Jana Palacha 1025 
293 01 Mladá Boleslav 

L 

ROZHODNUTÍ 

C.j.: Rz/9/04 
Zasedání Rady 1 / bod 5 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RR 0433 k provozování rozhlasového vysílání, 
s názvem programu Rádio JIZERA 105,7 FM, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/173/99 ze dne 
22. června 1999 (ve znění změn), o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 
11. prosince 2003, evidovaným pod č.j. 1 v knize došlé pošty Úřadu Rady, a to: 

změnou programu v souladu s přílohou č. 1, o čtyřech stranách, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

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 řízení, v platném znění. 

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

mailto:!nfo@rrtv.cz


P o u č e n í : 

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

V Praze dne 6. ledna 2004 



Programové schéma Jizera. 

Pondělí - pátek 

0.00 - 05.00 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn zajímavých událostí, komentářů 
a informací z regionu a ze světa (kultura, politika, sport, věda a technika), vstupy 
moderátora 

5.00- 8.00 
Zprávy, ráno na Jizeře - ranní regionální informační blok. Zpravodajství 2 x za 
hodinu (v celou a v půl), dopravní informace, přehled tisku, počasí, aktuality dne, 
očekávané události, zajímavostí, vstupy moderátora, hudba 

8.00 - 9.00 

Zprávy vždy v celou, soutěž, hudba a regionální informace, vstupy moderátora 

9.00 - 1 0 . 0 0 

Zprávy - souhrn nejvýznamnějších událostí dne, hudba, vstupy moderátora 

10.00 - 11.00 

Zprávy, následně „Písničky na přání*, vstupy moderátora 

11.00 - 12.00 
Zprávy, následně publicistický pořad s informacemi o známých osobnostech, vstupy 
moderátora a hudba 
12 .00 -13 .00 

Zprávy, následně 60 minut původní české hudby, vstupy moderátora 

13.00 - 1 4 . 0 0 

Zprávy , následně hudba, soutěž, a regionální informace, vstupy moderátora 

14.00 - 15.00 
Zprávy, následně publicistický pořad o kulturním, společenském a sportovním dění 
v regionu, vstupy moderátora a hudba 
15 .00 -16 .00 
Zprávy, následně pořad umožňující nákup a prodej prostřednictvím posluchačských 
telefonátů, vstupy moderátora a hudba 
16.00 - 17.00 
Zprávy, následně publicistický diskusní pořad o problémech, které trápí obyvatele 
v regionu, odborná stanoviska zodpovědných představitelů, rozhovory s představiteli 
komunální politiky - zástupci obcí regionu, vstupy moderátora a hudba 



17.00 - 18.00 

Zprávy, následně „Písničky na přání*, vstupy moderátora a hudba 

18.00 - 19.00 
Zprávy - souhrn nejvýznamnějších událostí dne, následně publicistický informační 
pořad zaměřený na sportovní informace, vstupy moderátora a hudba 
19.00 - 23.00 ( út - čt, pondělí 19.00 - 20.00 a 22.00 - 23.00 ) 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn zajímavých událostí, komentářů 
a informací z regionu a ze světa (kultura, politika, sport, věda a technika), vstupy 
moderátora a hudba 

19.00-01.00 ( p á ) 

Hudební speciál s největšími hity osmdesátých le# 

20.00-22.00 ( p o ) 
Hudební speciál s písničkami na přání pro milovníky dechové hudby, vstupy 
moderátora a hudba 

23.00 - 24.00 ( po - Čt) •• 
Úsměvné scénky a vyprávění předních českých herců a komiků, hudba 

Sobota - neděle 

0 .00 -01 .00 

Hudební speciál s největšími hity osmdesátých let 

01 .00 -08 .00 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn zajímavých událostí, komentářů 
a informací z regionu a ze světa ( kultura, politika, sport, věda a technika ), vstupy 
moderátora a hudba 

8.00 - 9.00 
Zprávy, hudba a ranní regionální informace, doprava, počasí, vstupy moderátora a 
hudba 

9.00 - 10.00 
Zprávy, soutěž, hudba a informace, fejetony, vstupy moderátora a hudba 



10.00 - 11.00 

Zprávy, následně „Písničky na přání*, vstupy moderátora a hudba 

11 .00 -12 .00 
Zprávy, následně publicistický pořad zaměřený na známé osobnosti - celebrity jak je 
neznáte, vstupy moderátora a hudba 
12 .00 -13 .00 
Zprávy, následně 60 minut původní české hudby, fejetony, vstupy moderátora a 
hudba 

13.00 - 14.00 ( sobota ) 
Zprávy, následně publicistický pořad o cestování a zajímavých místech, vstupy 
moderátora a hudba i 

13.00 - 14.00 ( neděle ) 
Zprávy, následně publicistický pořad o světě filmu - zajímavosti, informace, novinky, 
rozhovory, vstupy moderátora a hudba 

14 .00 -15 .00 
Zprávy, následně publicistický pořad o kulturním, společenském a sportovním dění 
v regionu, vstupy moderátora a hudba 

15 .00 -16 .00 
Zprávy, pak hudba a informace, fejetony, vstupy moderátora a hudba 

16 .00 -17 .00 
Zprávy, následně publicistický diskusní pořad o problémech, které trápí obyvatele 
v regionu, odborná stanoviska zodpovědných představitelů, rozhovory s představiteli 
komunální politiky - zástupci obcí regionu, vstupy moderátora a hudba 

17.00 - 18.00 

„Písničky na přání*, vstupy moderátora a hudba 

18.00 - 19.00 ( sobota ) 
Hudba a informace, publicistiský informační pořad zaměřený na sportovní informace, 
fejetony, vstupy moderátora a hudba 



18.00 - 19.00 ( neděle ) 
„Písničky na přání*, vstupy moderátora a hudba 

19.00 - 01. 00 ( sobota ) 
Hudební speciál s největšími hity osmdesátých let 

19.00 - 20.00 ( neděle ) 
hitparáda rádia Jizera 

20.00 - 24.00 ( neděle ) 
hudební publicistický pořad pro milovníky rockové hudby, vstupy moderátora a hudba 

i-



8 ? # 2007 

Spisová značka: 2007/362/mis/DMB 
Č.j.: '•• v 
Zasedání Rady 10/ poř. č. 24 
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová 
Schválila: Mgr. Martina Šotkova 

r i 
Delata Media Broadcasting, s.r.o. 
Jana Palacha 1025 
293 01 Maldá Boleslav 

L J 

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 (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 29. května 2007 toto 

r o z h o d n u t í : 
Rada vydává provozovateli Delta Media Broadcasting, s.r.o., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru 173/99 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně licenčních podmínek a to ve změně vysílacího schématu. Nové vysílací schéma 
je v příloze tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí. 

Dále se mění parametr, který stanovuje procentuální zastoupení domácí tvorby a to z 75% na rozmezí 
60 - 75%. 

Účastník řízení zaplatil dne 4. května 2007 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

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

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
v platném znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 5 . června 2007 

oro ro 

(Á$ o j / 1 

ng. Václav Zák 
předseda_Rady 

I asovérartátó^i zri sílání 



Příloha 

Programové schéma rádiajizera: 

Pondělí - pátek 

00.00 06.00 

Hudba a informace průběžný zpravodajský souhrn události, komentářů a 
informací - I2x v závislosti na programu v jednotl ivých dnech v celém 
časovém úseku. 

06.00 - 08.00 
Zprávy - vždy v celou, dopravní informace, počasí, ankety, aktuality a další 
zpravodajské vstupy dle aktuálnost i a potřeby,'vstupy moderátora, hudba 

08.00 - 12.00 

Zprávy - vždy v celou , dopravní informace, počasí, aktuality, publicistika -
2 x - 5 x nebo dle aktuálnosti a potřeby v průběhu tohoto časového úseku, 
rozhovory, vstupy moderátora, hudba, písničky na přání posluchačů a jejich 
vzkazy, 

12.00 - 19.00 

Zprávy - vždy v celou , dopravní informace, počasí, aktuality, publicist ika -
2 x - 5 x nebo dle aktuálnost i a potřeby v průběhu tohoto časového úseku, 
rozhovory, vstupy moderátora, hudba, písničky na přání posluchačů a jejich 
vzkazy. 

19.00 - 00.00 (pondělí - čtvrtek) 

Hudba a i r i fu imacH - p iúběžný zpravodajský souhrn událostí komentářů a 

informací - 4x -8x v závislosti na programu v jednot l ivých dnech v celém 

časovém úseku, zábava 

19.00 - 01.00 (pátek - sobota) 

Hudební speciál s největšími zahraničními hity osmdesátých let 

20.00 - 22.00 (pondělí) 
Hudební speciál s písničkami pro milovníky dechové hudby. 



Sobota neděle 

00.00 - 01.00 (sobota) 

Hudební speciál s nejvétšími zahraničními hity osmdesátých let 

01.00 - 08.00 

Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn události, komentářů a 

informaci 
08.00 18.00 
Zprávy - vždy v celou, dopravní informace, počasí, ankety, aktuality, 

publicistika, rozhovory, vstupy moderátora, hudba, písničky na přání, 

případné soutěže, rubriky, pozvánky 

1 9.00 - 0 1 . 00 (sobota) 

Hudební speciál s nejvétšími zahraničními hity osmdesátých let 

19.00 - 20.00 (neděle) 

Hudební přehled nejhranějších písniček rádia Jizera 

20.00 - 24.00 (neděle) 

Hudební speciál zaměřený na rockovou hudbu 

00.00 - 06.00 (neděle) 

Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn událostí, komentářů a 

informací 

12x v závislosti na programu v jednot l ivých dnech v celém časovém úseku, 



Účastník řízení: Delta Media Broadcasting, s.r.o. 
IČ: 498 23 311 
Jana Palacha 1025 
293 01 Mladá Boleslav 

ROZHODNUTÍ 
Sp.zn.: 2009/608/mls/DMB 
Č.j.: mis/ H^eo/o^ 
Zasedání 11. / poř. č. 6 
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová 

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 vysíláni a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád"), vydala loto 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje provozovateli Delta Media Broadcasting, s.r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci č.j. Ru 173/93dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek, a to úpravě hudebního formátu. Nové vysílací schéma je v příloze tohoto rozhodnutí a 
je jeho nedílnou součástí. Ostatní programové podmínky zůstávají nadále v platnosti. 

Účastník řízeni zaplatil dne 26 Května 2009 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích. 

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

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnuti lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručeni rozhodnuti. Podáni žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne 16. června 2009 



PŘÍLOHA - PROGRAMOVÉ SCHÉMA RÁDIA JIZERA: 

pondělí - pátek 
00.00 - 06.00 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský' souhrn událostí, komentářů a informací - 12x 
v závislosti na programu v jednotlivých dnech v celém časovém úseku 
06.00 - 08.00 
Zprávy - vždy včelou, dopravní informace, počasí, ankety, aktuality a další zpravodajské 
vstupy dle aktuálnosti a potřeby, vstupy moderátora, hudba, 
OS.OQ - 1 2.00 
Zprávy - vždy-v celou, dopravní informace, počasí, aktuality, publicistika -
2x-5x nebo dle aktuálnosti a potřeby v průběhu tohoto časového úseku, rozhovory, vstupy 
moderátora, hudba, písničky na přání posluchačů a jejich vzkazy 
12.00- 18.00 
Zprávy - vždy v celou, dopravní informace, počasí, aktuality, publicistika -
2x-5x nebo dle aktuálnosti a potřeby v průběhu tohoto časového úseku, rozhovory, vstupy 
moderátora, hudba, písničky na přání posluchačů a jejich vzkazy 
18.00 - 00.00 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn událostí, komentářů a informací - 4x-
8x v závislosti na programu v jednotlivých dnech v celém časovém úseku, zábava, písničky 
na přání a na dobrou noc 
20.00-23.00 (pondělí) 
Hudební speciál s písničkami pro milovníky dechové hudby 
sobota - neděle 
00.00 - 09.00 (sobota) 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn událostí, komentářů a informaci 
09.00 - 18.00 (sobota) 
Zprávy - vždy v celou, dopravní informace, počasí, ankety, aktuality, publicistika, rozhovory, 
vstupy moderátora, hudba, písničky na přání posluchačů a jejich vzkazy, případně soutěže, 
rubriky, pozvánky 
18.00 - 24.00 {sobota) 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn událostí, komentářů a informací 
18.00- 19.00 (neděle) 
Hudba 
] 90)0 - 20.00 (neděie) 
Hudební přehled nejhranějších písniček rádia Jizera 
20.00 - 24.00 {neděle} 
Hudba a informace - průběžný zpravodajský souhrn událosií, komentářů a informací 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

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

Sp. zn./ldent.: 2012/262/bar/DMB 
Č.j.: bar/1737/2012 
Zasedání Rady č. 9 - 2012 / poř.č.: 44 

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 pozděj
ších 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 

Rada uděluje společnosti DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. se sídlem Jana Palacha 1025, 293 01 
Mladá Boleslav-Nové Město, identifikační číslo 49823311, 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 RADIO JIZERA 105,7 FM na kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW 
z vysílacího stanoviště Mladá Boleslav, kmitočtu 94,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanovi
ště Jičín, kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mělník a kmitočtu 89,2 MHz 
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Mnichovo Hradiště na dobu do 10. října 2025. 

Název programu:  
RADIO JIZERA 105,7 FM 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 105,7 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Mladá Boleslav 
• 94,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Jičín 
• 107,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Mělník 
• 89,2 MHz /100 W, vysílací stanoviště Mnichovo Hradiště 

Základní programová specifikace: 

Nezávislá regionální stanice zaměřená na publicistiku s většinovým podílem české hudební tvorby 

Další programové podmínky: 
Podle licence čj. Ru/173/99 ze dne 22. 6. 1999 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
RÁDIO JIZERA 105,7 FM šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady 
čj. Ru/173/99 ze dne 22. 6. 1999 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 22. 1. 2014. 

R O Z H O D N U T Í 

1737-1 
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Dne 15. března 2012 pod čj. 3231/2012 byla Radě doručena žádost provozovatele DELTA MEDIA BROAD
CASTING 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 za
váže, 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 pod
mínkami 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 DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem 
stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu článku II. bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém 
vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na zá
kladě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozo
vání 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 
22 .2 .2012. 

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: 9.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 14.5.2012, d iagram využit í rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltan 
Date: 2012.05.14 15:06:07 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

•\J27 2 Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-63 684/2012-613 

Diagram využit í rádiových kmitočtů provozovatele DELTA MEDIA B R O A D C A S T I N G s.r.o. určených pro analogové rozhlasové vysí lání v pásmu 
VKV. Modrá barva vyznačuje předpokládané územní rozsahy, ve kterých je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity 
e lekt romagnet ického pole s tanovená podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí s ignálem zemského rozhlasového vysí lání 
š í řeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Měří tko: 10 km 
i i 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6,120 oo Praha 2 
Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2013/292/bar/DMB 
Č.j.: bar/3404/2013 
Zasedání Rady č. 14 - 2013 / poř.č.: 24 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává toto 

R O Z H O D N U T I 

Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí sp. zn. 2013/292/bar/DMB 

ze dne 28. 5. 2013 tak, že jeho výrok správně zní takto: 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli DELTA 
MEDIA BROADCASTING s. r. o. se sídlem Jana Palacha 1025, 293 01 Mladá Boleslav-Nové Město, 
identifikační číslo 49823311, předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společnosti Radio Investments, 
s. r. o. ve společnosti provozovatele na společnost InFin, s. r. o. a s tím související změnou způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu společníků 
a společenské smlouvy. 

Odůvodnění: 

Rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/292/bar/DMB ze dne 28. května 2013 byl společnosti DELTA MEDIA 
BROADCASTING a. s. udělen předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společnosti Radio 
Investments, s. r. o. ve společnosti provozovatele na společnost InFin, s. r. o. a s tím související změnou 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu 
společníků a společenské smlouvy. V písemném vyhotovení uvedeného rozhodnutí však došlo ke zřejmé 
nesprávnosti, když byl ve výroku rozhodnutí uveden jiný provozovatel vysílání než žadatel. 

Podle ustanovení § 70 správního řádu provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení 
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní úřad, který rozhodnutí 
vydal; týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní úřad opravné rozhodnutí, které je prvním 
úkonem ve věci opravy. 

Z tohoto důvodu Rada provedla opravu vydáním opravného rozhodnutí, a to z moci úřední. 

http://www.rrtv.cz


Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 
jeho písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá 
odkladný účinek. 

V Praze dne: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vystláni 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.08.09 16:57:24 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ „ _ , . _ Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £jq/6,120 oo Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

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

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

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

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

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

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

Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností Star 
Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RÁDIO s. r. o. formou fúze 
sloučením do nástupnické společnosti InFin, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, 
identifikační číslo 25637096. 

Odůvodnění: 

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

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

R O Z H O D N U T I 

http://www.rrtv.cz


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

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.08.02 23:09:35 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

O O Q . 0 Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

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

InFin, s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 

4S PRODUCTION, a.s. 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 

DUEL MEDIA PRODUCTION, spol. s 
r.o. 
Politických vězňů 63/0 
28002 Kolín 

Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Jihoslovanská 36/0 
54101 Trutnov 

Radio Investments s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 

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

První rozhlasová s.r.o. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 

S p . zn./ldent.: 2013 /837 /FOL/ lnF 
Č.j.: FOL/5048/2013 
Zasedání Rady č. 21 - 2013 / poř.č.: 25 

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

R O Z H O D N U T Í 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli InFin, s. r. o., 
IČO: 25637096, se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, předchozí souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO JIZERA 
105,7 FM prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/173/99 ze dne 
22. 6. 1999 a 1. 7. 1999) spočívající ve změně označení (názvu) programu na SIGNÁL RÁDIO. 

5048-1 
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Odůvodnění: 
Dne 18. 9. 2013 pod čj. 9477/2013/P byla Radě doručena žádost provozovatele InFin, s. r. o. o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu RÁDIO JIZERA 105,7 FM na 
SIGNÁL RÁDIO. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 26. 9. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a 
o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). 

K podkladům rozhodnutí se nevyjádřil žádný z účastníků řízení. 

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

Základní programová specifikace programu je „Nezávislá regionální stanice zaměřená na publicistiku s 
většinovým podílem české hudební tvorby." 

Změna označení (názvu) programu sama o sobě nemá vliv na charakter stanice (obsah vysílání 
programu), který se musí pohybovat v mezích stanovených licenčními podmínkami resp. dalšími 
programovými podmínkami. 

Rada má za to, že změna názvu programu RÁDIO JIZERA 105,7 FM na SIGNÁL RÁDIO by nevedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

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

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

V Praze dne: 19.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.12.05 14:12:02 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

Tel,: + 420 274 813 830 / 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 

R O Z H O D N U T Í 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností 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. 

1129-1 
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Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí, 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením 
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti. 

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

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



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

JEDN. IDENT.: RRTV-4381372 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 

V AS DOPIS ZN.: 
NASEČ. J. 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/1275/2015-zab 
2013/964/zab/lnF 
6-2015/ poř.č. 53 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vyš. a licencí 

DATUM, MISTO: 24.3.2015, Praha 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu SIGNÁL RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jičín silo 
94,2 MHz /200 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99), 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jičín silo 94,2 MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 15 21 54 / 
50 25 29. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Jičín silo 94,2 MHz/ 200 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 
19. listopadu 2013 č.j. 11704 o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jičín 94,2 MHz na souřadnice 15E2154/ 50N2529 pro program 
SIGNÁL RÁDIO (licence č.j.: Ru/173/99). 

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 21 . ledna 2015 č.j. 882/15 ve znění doplnění ze dne 22. ledna 2015 č.j. 956/15 obdržela Rada od 
Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu: 

JICIN SILO 94,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 21 54 / 50 25 29 
ERPmax 200 W 
Přesun kmitočtu na nové stanoviště. 

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 

rozhodnutí 
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šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 20. 1. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet Jičín silo 94,2 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel 26 974. 

Další účastník řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Mladá Boleslav 105,7 MHz / 1 kW byla zamítnuta), který by měl 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) byla společnost POJIZERSKÁ ROZHLASOVÁ, s. r.o., která 
nebyla zapsána do Obchodního rejstříku. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 26 974 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny stanoviště o mírné zvýšení počtu obyvatel ČR 
pokrytých signálem rozhlasového vysílání a to o 2 472 obyvatel. 

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

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

V předmětné žádosti o změně stanoviště Jičín silo 94,2 MHz / 200 W 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 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. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Jičín silo 94,2 MHz / 200 W zaslaný 
Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače 
na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. 
Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově 
zkoordinovaného stanoviště. 

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

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

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

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 16.3.2015, mapa Jičín si lo 94,2 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.03.29 23:39:01 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ Location: Praha 1 £ / o - o 



Příloha k dop isu čj. : CTU-2 302/2015-613 ze dne 20 . 1 . 2015. 
D iagram využit í rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysí lače JICIN S ILO 94,2 MHz (modrá barva) , 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (26 974 obyvatel) 



 

Jedn. identifikátor 319696-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/131/2020-zab  
Sp. zn. RRTV/2019/513/zab  
Zasedání Rady   1-2020/poř. č. 6 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 14. 1. 2020, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

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

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

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

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

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence 

č.j.: Ru/173/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Mělník 107 MHz / 200 W, toto rozhodnutí:  

 

rozhodnutí 

 

 

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

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

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence 

č.j.: Ru/173/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu Mělník 107 MHz / 200 W na stanoviště Mělník 

město 1 99,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 14 29 41 / 50 20 16. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Mělník město 1 99,9 

MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 14 29 41 / 50 20 16. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 1. 7. 2019 č.j. RRTV/8344/2019-vra byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO 

UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změně skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO 

(licence č.j.: Ru/173/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Mělník 107 MHz / 200 W. 

Dne 10. 7. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně 

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

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

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., 
tjpm9nd 



Dne 10. 7. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

Dne 22. 11. 2019 bylo Radě doručeno doplnění žádosti spočívající ve změně kmitočtu, stanoviště 

a výkonu: 

Nové parametry vysílače:  
Název stanoviště: Mělník  
Kmitočet: 99,9 MHz  
Výkon: 100W / 20dBW  
Souřadnice WGS84: 50°20'16"N, 14°29'41"E  
Výška nadm.: 185m / antény: 35m  
Polarizace: vertikální 

Dne 3. 12. 2019 bylo předmětné doplnění předáno ČTÚ. 

 

Jediným účastníkem licenčního řízení je žadatel. 

 

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

 
Dne 18. 12. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko. 
 
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 30 746 sníží na 26 105, tedy dojde 

v důsledku změny stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 4 641 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, které má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.  

 

Dne 19. 12. 2019 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli. 

 

Dne 2. 1. 2020 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel na 

své žádosti nadále trvá. Tuto informaci Rada následně odeslala Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

Dne 03. 01. 2020 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 
stanoviště kmitočtu: 
 
MELNIK MESTO 1 99,9 MHz 
(mod MELNIK MESTO 107,0 MHz) 
souřadnice WGS84: 14 29 41 / 50 20 16 
ERPmax (dBW) = 20 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledky 
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.  

 

MELNIK MESTO 1 99,9 MHz / 100 W - počet obyvatel 26 105. 
 

Dne 6. 1. 2020 Rada odeslala výše uvedené stanovisko Českého telekomunikačního úřadu 

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. 
 

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

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

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

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

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

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

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

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

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 



Přílohy 

Mapa územního rozsahu VKV vysílače Mělník město 1 99,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 

14 29 41 / 50 20 16 
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 Diagram využití rádiového kmitočtu MELNIK MESTO 1 99,9 MHz stanovený výpočtem podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání  
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


