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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 dne 19. února 2013 toto 

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti RadioPraha s.r.o. 
IČ:28939875, se sídlem U Prutníku 232, PSČ:25072 Předboj, licenci k provozování celoplošného 
rozhlasového vysílání v pásmu středních vln prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Líbezníce 1233 kHz / 10 kW, souřadnice (WGS84): 14 28 54 / 50 11 08 pro 
program Rádio Dechovka na dobu 8 let. 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Celoplošné vysílání 

dle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu musí být celoplošného pokrytí dosaženo ve třech 
fázích, a to do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence bude pokrytí populace ve 
výši 15%, do 18 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence bude pokrytí populace ve 
výši 40% a do 36 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence bude pokrytí populace ve 
výši 80%. 

Program bude šířen celoplošně. 

Základní programová specifikace: 
Hudební rádio se zaměřením na dechovou hudbu, lidovou hudbu a zlidovělé písně s přesahy do country, 
folku, trampských písní, písní staré Prahy a populární písně 60. let. 

Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, která 
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Dne 18. dubna 2012 č.j.: 4277 byl Radě doručen podnět společnosti RadioPraha s.r.o., IČ: 289 39 875 
k vyhlášení licenčního řízení v pásmu středních vln Praha/Mělník, 1233kHz, (10 kW), souřadnice 50°11' 
8"; 14 028'54", výška n.m. 260m. 

R O Z H O D N U T I 
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Z toho důvodu Rada prostřednictvím předsedkyně Rady požádala o stanovisko Český telekomunikační 
úřad (dále jen ČTÚ) dopisem č.j. zab/1561/2012. 

Dne 20. června 2012 č.j. 5922 žadatel svou žádost doplnil, a to tak, že bude postupně rozšiřovat vysílací 
síť i do ostatních lokalit zkoordinovaných k tomuto kmitočtu: České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, 
Strakonice, Karlovy Vary, Brno, Ostrava, Jihlava a Liberec. 

Dne 20. července 2012 č.j. 6735 bylo Radě doručeno stanovisko ČTÚ, ve kterém uvedl, že: 

kmitočet 1233 kHz je v současné době nevyužívaný a je určený k vytvoření sítě celoplošného rozsahu. Z 
hlediska hospodárného využití rádiového spektra je v případě vyhlášení licenčního řízení na využití 
kmitočtu 1233 kHz nezbytné, aby Rada v rámci svých zákonných kompetencí podmínila udělení licence 
bezpodmínečnou povinností zajistit efektivní využívání tohoto kmitočtu a v případě kmitočtu 1233 kHz 
tedy udělila licenci takovému provozovateli rozhlasového vysílání, jehož záměrem je šíření programu na 
celém území České republiky. 

Podmínka celoplošného rozsahu vysílání včetně termínu dosažení celoplošného rozsahu vysílání by 
měla být stanovena v licenci. Za splnění výše uvedené podmínky může ČTÚ souhlasit s využitím 
kmitočtu LÍBEZNÍCE 1233 kHz, souřadnice (WGS84): 14 28 54 / 50 11 08, ERPmax = 40 dBW. 

Dále ČTÚ uvedl, že vzhledem k celoplošnému rozsahu vysílání nepředávají diagram využití kmitočtového 
spektra a dále, že nedisponují funkčním nástrojem pro výpočet pokrytí obyvatel pro pásmo středních vln 
tento výpočet není předmětem vyhlášky č. 22/2011 Sb. 

O předmětném stanovisku ČTÚ byl žadatel, společnost RadioPraha s.r.o. informován, zejména o 
podmínce celoplošného rozsahu vysílání včetně termínu dosažení celoplošného rozsahu vysílání. 

Dne 25. července 2012 č.j: 6883 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, společnosti RadioPraha s.r.o., 
ve kterém navrhuje dosáhnout celoplošného pokrytí signálem v následujících termínech: 

Do 6 měsíců od udělení licence bude dosaženo pokrytí populace ve výši 15% 
Do 18 měsíců od udělení licence bude dosaženo pokrytí populace ve výši 40% 
Do 36 měsíců od udělení licence bude dosaženo pokrytí populace ve výši 80%. 

Z toho důvodu Rada požádala ČTÚ o stanovisko k takto navrhovaným termínům týkajícím se pokrytí 
stanoveného území dopisem zab/2653/2012. 

Dne 9. srpna 2012 č.j. 7279 bylo Radě doručeno stanovisko ČTÚ ve kterém uvádí, že souhlasí s výše 
uvedenými termíny s tím, že budou uvedeny v licenci k provozování rozhlasového vysílání. Tyto 
podmínky stanoví ČTÚ také v individuálních oprávněních vydaných na základě předmětné licence. 

Rada na 15. zasedání poř. č. 31 vyhlásila licenční řízení o udělení licence k provozování celoplošného 
rozhlasového vysílání v pásmu středních vln prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Líbezníce 1233 kHz / 1 0 kWse lhůtou pro doručení žádostí do 11. října 2012 do 
17:00 hodin. 

Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,-Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku 
správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení 
nařídila předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se 
konalo dne 4. prosince 2012. 

Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku 
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady 

886-2 



pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení 
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona. 

Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně 
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence 
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu 
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového 
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala 
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že 
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak 
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako 
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou 
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence. 

Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení 
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však 
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem) 
a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených 
kritérií. 

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci 
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí 
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení. 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě, 
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí: 
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků 

dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal, 
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, 
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů 

rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, 
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby, 
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. 

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných 
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro 
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž 
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných 
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat 
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné 
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na 
základě souměřitelných kritérií. 

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada 
v rámci jednotl ivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila 
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria: 

1) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.) 
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.) 
- způsob financování vysílání (0-1 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání 
- stadium existence žadatele 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

2) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 
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- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost 
s terestrickým vysíláním (0-1 b.) 

- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.) 
- zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.) 
- organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání 
- organizační struktura žadatele 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické 
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se 
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti 

b) další dílčí kritéria 
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo 
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání), 
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela. 
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele 
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal 

ekonomické výsledky podnikání uchazeče 
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru 
plnění licenčních podmínek 

- přínos rozvoji původní tvorby 
- přínos rozvoji kultury menšin 
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.) 
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady 

pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.) 
b) další dílčí kritéria 

- právní forma žadatele 
- stabilita vlastnických vztahů žadatele 

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- mluvené slovo 
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.) 
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.) 
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.) 

- lokalizace programu 
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.) 

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.) 
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním 
(0-1 b.) 

- hudební formát 
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.) 
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.) 

- cílová skupina 
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.) 

- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.) 
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.) 
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.) 
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.) 

b) další dílčí kritéria 



- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů 
8) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 

a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 
- identifikace menšiny (0-2 b.) 
- způsob podpory (0-2 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám 

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci 
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru 
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla 
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích 
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých 
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční 
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí 
kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny 
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro 
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky). 

Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích 
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu 
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje -
splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu 
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých 
členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení 
žádosti z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 
Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb.) vjednotlivých žádostech o licenci. 

Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení 
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na 
neveřejném zasedání Rady. 

Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a její přílohy, protokol o 
veřejném slyšení, případná další podání účastníka řízení, jímž byla příslušná žádost o licenci doplněna či 
aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci a 
skutečnosti známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení 
Rady dostatečné pro její rozhodnutí. 

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Rádio Dechovka prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 1233 kHz o vyzářeném 
výkonu 10 k W z vysílacího stanoviště Líbezníce na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí společnosti 
RadioPraha s.r.o. 

Rada o udělení licence rozhodla 12 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního 
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením 
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující 
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila: 

Účastník řízení RadioPraha s.r.o. požádal o udělení licence k provozování Hudební rádio se zaměřením 
na dechovou hudbu, lidovou hudbu a zlidovělé písně s přesahy do country, folku, trampských písní, písní 
staré Prahy a populární písně 60. let. Jedná se o program zaměřený na posluchače ve věku primárně 50 
let plus, sekundárně do 50 let s tematickým zaměřením. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
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Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele 
s vysíláním, neboť účastník řízení provozuje internetové rádio má tedy zkušenosti s provozováním 
rozhlasového vysílání. Žadatel získal bod také za základní dílčí kritérium zkušenosti statutárních 
orgánů provozovatele, neboť oba jeho jednatelé - mají víceleté zkušenosti z oblasti působení ve funkci 
jednatele ve společnosti žadatele. Rovněž v základním dílčím kritériu zkušenosti vedoucích 
zaměstnanců žadatele byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem, jelikož ostatní programový 
pracovníci mají též dlouholeté zkušenosti. Pokud se jedná o organizační řešení získávání místních 
informací, bude uchazeč tyto informace získávat např. od Českého hydrometeorologického ústavu ČR -
lokální předpovědi počasí nebo obecních úřadů a kulturních středisek jednotlivých obcí. Podle názoru 
Rady je tedy uchazeč z organizačního hlediska připraven k zajištění vysílání, jakož i k jeho včasnému 
zahájení v zákonném termínu. 

Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci rovněž konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti 
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím 
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu projektového 
technického řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven 
k včasnému zahájení vysílání. 

Náklady na provozování vysílání na středních vlnách z vysílacího stanoviště v Líbeznících bude žadatel 
hradit přímo, s použitím půjček od společníků. Veškeré podklady dokládající finanční připravenost jsou 
obsaženy v přílohách založených ve správním spisu. Rovněž finanční spolehlivost žadatele a vlastníků 
žadatele byla dostatečným způsobem doložena, a to bankovní referencí, a proto Rada přidělila žadateli 1 
bod za každé ze tří základních dílčích kritérií v oblasti finanční připravenosti s tím, že žadatel je k zahájení 
vysílání v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven i po ekonomické 
stránce. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezením, jejímiž společníky 
jsou fyzické osoby: Roman Culek a Karel Jůzek. Vlastnická struktura je tedy transparentní. Z hlediska 
základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky proto Rada dospěla k 
závěru, že je splněné a přidělit za něj jeden bod. 

Pokud jde o základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do 
budoucna, společnost je transparentní, Rada přidělila rovněž jeden bod. 

Rada nehodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání, jelikož se jedná o celoplošné rozhlasové vysílání. 

Pokud jde o mluvené slovo, udělila Rada tomuto žadateli tři body ze tří základních dílčích kritérií, a to za 
podíl mluveného slova bude minimálně 5 % z celkového denního vysílacího času, podíl autorsky 
vyrobených pořadů bude minimálně 3 % z celkového denního vysílacího času a podíl zpravodajství a 
servisních informací, kdy zpravodajství nebude předmětem hudebního rádia, pouze servisní informace 
z kultury, z kutilství, zahradničení atd., popřípadě ještě informace o zdraví, bude tvořit minimálně 20 minut 
denně. 

Program vysílaný žadatelem bude nově vyráběný, nebude orientován na žádný region, jelikož se jedná 
o celoplošný program. 

Rada nehodnotila hudební formát ani přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání, jelikož se jedná o celoplošné rozhlasové vysílání. 

Z hlediska cílové skupiny je programová nabídka podle projektu koncipována tak, aby oslovovala především 
posluchače ve věku 50 let plus. Toto kritérium Rada nehodnotila, jelikož se jedná o celoplošné 
rozhlasové vysílání. 

Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel jeden bod za základní dílčí kritérium podpora začínajících 
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umělců, kde forma podpory bude spočívat v představení jejich tvorby v rámci autorských pořadů. 
Kritérium podpora kulturních akcí a její způsob získala hodnocení dva body. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve 
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí 
kritérium identifikace menšiny udělila jeden bod, neboť žadatel bezplatně podporuje duševně nemocné. 
Základní dílčí kritérium způsobu podpory žadatel splnil, doložil spolupráci s klinickou psycholožkou PhDr. 
Lenkou Kerhartovou. 

Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž 
dosáhl částečného splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení 
licence, tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 

S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení 
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních 
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny 
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných 
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti 
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení 
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro 
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence. 

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně 
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení 
licence. 

Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak 
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro 
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu 
a v souladu s právními předpisy. 

Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu, 
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném 
řízení a o obnově řízení. 

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 19.2.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 27.2.2013, Pří loha č. 1 - Základní programová specif ikace a další 
podmínky) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.02.28 11:34:44 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 1 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: RadioPraha s.r.o. 

Označení (název) programu: Rádio Dechovka 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

I. Základní programová specifikace 

Hudební rádio se zaměřením na dechovou hudbu, lidovou hudbu a zlidovělé písně s přesahy do country, 
folku, trampských písní, písní staré Prahy a populární písně 60. let. 

II. Další programové podmínky 

podíl mluveného slova - minimálně 5 % z celkového denního vysílacího času 

podíl autorsky vyrobených pořadů - minimálně 3 % z celkového denního vysílacího času 

podíl servisních informací např. z kultury, z kutilství, zahradničení atd. - minimálně 20 minut z 

celkového denního vysílacího času 

převažujícím hudebním žánrem je dechová hudba, lidová hudba a zlidovělé písně s přesahy do 

country, folku, trampských písní, písní staré Prahy a populární písně 60. let 

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 50 let plus 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

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

JEDN. IDENT.: RRTV-5069768 RadioPraha s.r.o. 
U Prutníku 232/0 
25072 Předboj 
Česká republika 

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

RRTV/1608/2016-SPM 
2016/288/SPM/Rad 
10-2016/poř.č. 8 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 17.5.2016, Praha 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 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."), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto 

Rada u d ě l u j e provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem U Prutníku 232, PSČ 250 72 
Předboj, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka (licence sp. zn. 2012/325/zab, č.j. 
zab/886/2013 ze dne 19. února 2013) spočívající v přidělení druhého kmitočtu v pásmu středních vln 
Hradec Králové-Stěžery 792kHz / 10kW, neboť by tato změna nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 

Odůvodnění: 

Dne 22. března 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 2337/2016) 
provozovatele RadioPraha s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou některých skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování celoplošného rozhlasového vysílání programu Rádio 
Dechovka, šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Líbezníce 1233 kHz / 
10 kW (licence č.j.: zab/886/2013), podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající v přidělení druhého kmitočtu v pásmu středních vln Hradec Králové-Stěžery 792kHz/ 10kW. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen předem 
požádat Radu o písemný souhlas se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci. 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. 

Dne 18. dubna bylo správní řízení o změně některých skutečností uvedených v žádosti o licenci s 
provozovatel RadioPraha s.r.o. přerušeno usnesením vydaným prostřednictvím předsedy Rady, a to za 
účelem předběžné otázky na Český telekomunikační úřad (dále jen „CTÚ") o technické dostupnosti 
uvedeného kmitočtu. Dne 22. dubna bylo Radě doručeno stanovisko ČTÚ s tím, že ČTÚ souhlasí s 
využitím kmitočtu 792 kHz pro vytvoření dvoufrekvenční sítě za účelem doplnění sítě vysílačů na kmitočtu 
1233 kHz. 

Žadatel je držitelem licence na celoplošné vysílání programu Rádio Dechovka v pásmu středních vln 
AM 1233 kHz, se souborem technických parametrů Líbezníce 10 kW. Současně s udělením licence se 
zavázal, že bude uvádět do provozu další vysílače tak, aby do 36 měsíců dosáhl pokrytí 80% populace. 
Postupně již uvedl do provozu vysílací střediska v Líbeznících 10 kW, Českých Budějovicích 2kW, 

r o z h o d n u t í : 
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Brně-Řečkovicích 500W, Ostravě-Svinově 2kW a Dobrochově 5kW, v současné době jedná s ČTÚ o 
zahájení vysílání ze středisek Tachov a Karlovy Vary. Během uvádění do provozu se ale začalo 
projevovat vzájemné rušení vysílání na jednofrekvenční síti. Odstranění interferencí mezi vysílači není 
v rámci jednofrekvenční sítě technicky možné, poslech programu v postižených místech je tak 
nemožný. Žadatel tak požádal o změnu licenčních podmínek spočívající v přidělení dalšího 
středovlnného kmitočtu za účelem vytvoření dvoufrekvenční sítě, aby mohl dále pracovat na závazku 
celkového pokrytí obyvatel v rámci celoplošného rozhlasového vysílání. 

Rada při svém rozhodování vycházela z toho, že přidělením druhého kmitočtu v pásmu středních vln 
dojde k umožnění žadateli pracovat na naplnění závazku pokrytí obyvatel dle udělené licence. Tento 
závazek není možné za používání jednofrekvenční sítě současnými technologiemi zajistit, což nebylo v 
době licenčního řízení známo. Je tak nutné vytvořit dvoufrekvenční síť, což umožní právě přidělení 
druhého středovlnného kmitočtu. S tímto postupem vyjádřil souhlas i ČTÚ. Ve výsledku tak dojde k 
přiblížení se stanovisku Českého telekomunikačního úřadu, dle kterého má být žadatelem dosaženo do 
36 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence pokrytí populace ve výši 80%. Změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Rada vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem dospěla k závěru, že požadovaný souhlas se 
změnou lze vyslovit a rozhodla, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do dvou měsíců 
ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby nemá dle ustanovení § 66 
zákona č. 231/2001 Sb. odkladný účinek. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.06.12 10:48:10 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Jedn. identifikátor 364732-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/14236/2020-
zab  
Sp. zn. RRTV/2020/714/zab  
Zasedání Rady   16-2020/poř. č. 11 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 13. 10. 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 RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 

25082 Úvaly o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dechovka (licence sp. zn.: 2012/325/zab), a to o změně územního 

rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání 

na kmitočtu Hradec Králové 792 kHz / 5 kW ke dni 30. 9. 2020, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 25082 

Úvaly souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka (licence sp. zn.: 2012/325/zab), a to 

se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení 

rozhlasového vysílání na kmitočtu Hradec Králové 792 kHz / 5 kW ke dni 30. 9. 2020. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 7.9.2020 č.j. RRTV/13189/2020-vrabyla Radě doručena žádost provozovatele 

RadioPraha s.r.o. o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka (licence Sp.zn. 2012/325/zab), a to 

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

kmitočtu Hradec Králové 792 kHz / 5 kW ke dni 30.9.2020. 

 
Dále provozovatel RadioPraha s.r.o. žádá o vyhlášení licenčního řízení v pásmu středních vln. 
Jedná se o lokality:  
Hradec Králové – Stěžery 792 kHz / 10 kW souřadnice 50°13' 54"; 15°44'42" a Líbezníce 
1260 kHz / 10 kW souřadnice 50°11' 8"; 14°28'54". 
 
Před zahájením licenčního řízení si Rada nejprve vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního 
úřadu k možnosti vyhlášení licenčního řízení na kmitočtu Hradec Králové 792 kHz / 5 kW 
a koordinaci kmitočtu Líbezníce 1260 kHz / 10 kW. 
 

 
RadioPraha s.r.o., 
r26i7fp 



Ukončení vysílání na kmitočtu Hradec Králové 792 kHz / 5 kW 
 
Při změně 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 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.  
 

 

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 

 

 


