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Účastníci řízení: 

1.) Pražské inforádio, s.r.o. 
VMmovská 673/16 
160 00 Praha 6 

JOE Media s.r.o. 
Branišovská 187/16 
143 00 Praha 4 

2. VALC Média, spo l . s r.o. 
Okružní 29a 
638 00 Brno - Lesná 

MAX LOYD, s.r.o. 
K zahradám 106 
159 00 Praha 5 

3. ESA - rádio, s.r.o. 
Vila Thienfeld, manž. Top inkových 796 
272 03 Kladno 

Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j.: Ru/117/04 
Zasedání Rady 14/ bod 38 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném zněni, vydala dne 7. července 2004 toto 

r o z h o d n u t í : 

I. 
Rada na základě žádost i RR0647 u d ě l u j e společnost i Pražské in forádio, s.r.o. se sídlem v Praze 
6, Vi l ímovská 673, IČ: 26506734, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysí lání programu RÁDIO 
HEY Praha s využi t ím kmi toč tu Praha 95,7 MHz/0,5 kW na dobu do 16. července 2010. 

Označení (název programu): RÁDIO HEY Praha 

Časový rozsah vysílání: 24 hod in denně 

Územní rozsah vysílání: 
V souladu s údaj i l istu techn ických parametrů obsaženými v textu př í lohy č. 1a o dvou l istech, která 
představuje soubor techn ických parametrů. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
Pražské metropol i tn í hudebně- informační rádio s hudebním těžištěm v p o p u , rocku, fo lku a 
alternativních hudebních směrech 2. po lov iny 80. a 90. let pro c í lovou skup inu pos luchačů ve věku 
25 - 35 let. 
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Další programové podmínky představující program a programovou sk ladbu jsou obsaženy v textu 
5 stran pří lohy č. 2a. 

Přílohy č. 1a a č. 2a jsou pro účastníka řízení, kterému Rada předmětnou licenci udělila, společnost Pražské 
inforádio, s.r.o., nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

II. 
Rada z a m í t á žádost o udělení l icence s využi t ím kmi točtu Praha 95,7 MHz/0,5 kW společnost i 
VALC Média, spol . s r.o., se sídlem v Brně-Lesné, Okružní 29a, IČ: 26248999. 

Odůvodněn í : 

Rada na svém 19. zasedání dne 6. listopadu 2001 rozhodla o tom, že bude zahájeno v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízeni o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílače s technickými parametry Praha 95,7 MHz/0,5 kW, 
Praha 96,1 MHz/0,5 kW a Praha 105,9 MHz /0,5 kW s lhůtou pro podání do 30. listopadu 2001. 

O udělení licence s využitím předmětných kmitočtů do uvedeného data uzávěrky požádali Radu účastníci 
řízení: 4S PRODUCTION, a.s., Navrátilova 11, 110 00 Praha 1; C.T.E. Broadcast s.r.o., Národní 38/36, 
110 00 Praha 1; Pražské inforádio, s.r.o. (pův. název firmy: Czech Rádio Praha s.r.o.), Vilmovská 673/16, 
160 00 Praha 6; Martin Černý, Krhanická 716, 140 00 Praha 4 - Lhotka; David Matouš Broadcast ing 
s.r.o., Na Vrších 9/č.p. 1491, 110 00 Praha 10; E S A - r á d i o , s.r.o., Vila Thienfeld, manž. Topinkových 796, 
272 03 Kladno; JOE Media s.r.o., Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4; LONDA, spo l . s r.o., Václavské 
nám. 8, 110 00 Praha 1; M-Publicity s.r.o., Spálená 7/85, 101 00 Praha 1; MAFRA MEDIA, s.r.o., 
Senovážná 1254, 111 21 Praha 1; MAX LOYD, s.r.o., K Zahradám 106, 159 00 Praha 5; POP Product ion 
s.r.o., Brechtova 828, 149 00 Praha 4; PRO CITY, s.r.o. Korunní 98, 100 00 Praha 10; První rozhlasová 
s.r.o., Koperníkova 6 / č.p. 794, 120 00 Praha 2; VALC Media, spo l . s r.o. (pův. název firmy Rádio Brno 
VALC spol. s r.o.), Okružni 29a, 638 00 Brno - Lesná; RÁDIO FM Plus Plzeň spo l s r.o., Z. Wintra 2 1 , 320 
16 Plzeň; RÁDIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 85, 602 00 Brno; Rádio TWIST Praha, s.r.o., nám. Jiřího 
z Poděbrad 12/1076, 130 00 Praha 3 - Vinohrady; THE CHERRY ORCHARD s.r.o., Černokostelecká 83, 
100 00 Praha 10; Centrum nezávislé kul tury Palác Akropol is , a.s. (pův. název firmy Žižkovská divadelní a 
hudební agentura spol. s r.o.), Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3. 

V průběhu licenčního řízení došlo ke změnám ve společnostech žadatelů o licenci, a to ke změně názvu 
firmy Czech Rádio Praha s.r.o. na Pražské inforádio, s.r.o. a změně názvu rozhlasového programu Rádio 
TÓN FM na RÁDIO HEY Praha. Společnost Rádio Brno VALC, spol. s r.o. změnila název firmy na VALC 
Media spol. s r.o. Společnost Žižkovská divadelní a hudební agentura změnila název firmy na Centrum 
nezávisle kultury Palác Akropolis, a.s. Rada k těmto i dalším ohlášeným změnám přistoupila v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. jako ke změnám údajů uváděných v žádosti o licenci, 
které nastaly po podání žádosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v licenčním řízeni ukončeném rozhodnutím Ru/117/02 jednalo o technicky 
rovnocenné kmitočty, z nichž každý pokrývá prakticky stejné území, a to území města Prahy od jeho 
severního okraje směrem do centra, i vzhledem k tomu, že účastníci licenčního řízení požadovali předmětné 
vyhlášené kmitočty nejednotné buď samostatně nebo v různých kombinacích, se Rada rozhodla koncipovat 
předmětné licenční řízení jako společné licenční řízení o uděleni 3 licencí a využitím jednoho ze tří 
předmětných kmitočtů. K žádostem účastníků licenčního řízení pak přistoupila jako k žádostem o udělení 
jedné licence k rozhlasovému vysílání v Praze s využitím vždy jednoho jediného kmitočtu. 



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

Rada dne 14. května 2002 rozhodla o uděleni licence s využitím kmitočtu Praha 95,7 MHz/0,5 kW 
společnosti Czech Rádio Praha s.r.o. (nyní Pražské inforádio s.r.o.) a zamítnutí žádostí o udělení licence 
na výše uvedený kmitočet společnostem 4S PRODUCTION, a.s., C.T.E. Broadcast s.r.o., Martin Černý, 
David Matous Broadcast ing s.r.o., ESA - rádio, s.r.o., JOE Media s.r.o., LONDA, spol . s r.o., M-
Publ ic i ty s.r.o., MAFRA MEDIA, s.r.o., MAX LOYD, s.r.o., POP Product ion s.r.o., PRO CITY, s.r.o. První 
rozhlasová s.co., Rádlo Brno VALC spo l . s r.o. (nyní VALC Media, spo l . s r.o.), RADIO FM Plus Plzeň 
spo l s r.o., RADIO PROGLAS s.r.o., Radio TWIST Praha, s.r.o., THE CHERRY ORCHARD s.r.o., 
Žižkovská divadelní a hudební agentura spo l . s r.o. (nyní Centrum nezávislé ku l tury Palác Akropol is , 
a.s.), rozhodnutím Ru/117/02. 

Společnost VALC Media spol. s r.o. napadla předmětné rozhodnuti Ru/117/02 ze dne 14. května 2002 
žalobou. Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 28 Ca 631/2002 ze dne 30. dubna 2004 zrušil výrok 
rozhodnutí pod bodem I., kterým byla udělena licence společnosti Pražské inforádio s.r.o. k provozování 
rozhlasového vysílání programu RÁDIO HEY Praha s využitím kmitočtu Praha 95,7 MHz/0,5 kW a bodem IV, 
č. 13, kterým byla zamítnuta žádost o udělení licence společnosti VALC Media spol. s r.o. k provozováni 
rozhlasového vysílání s využitím výše uvedeného kmitočtu. Ostatní části výroku rozhodnutí Ru/117/02 ze 
dne 14. května 2002 zůstaly rozhodnutím soudu nedotčeny. Rozsudek obdržela Rada 30. června 2004. 

Soud se v prvé řadě zabýval otázkou možnosti žalobce podat opravný prostředek (žalobu) proti jednotlivým 
výrokům napadeného rozhodnutí v daném rozsahu. Dospěl k závěru, že v dané věci je žalobce oprávněn 
napadnout žalobou výrok rozhodnutí podle ustanovení § 65 odst. 2 s.ř.s., neboť zákon č. 231/2001 Sb., ani 
soudní řád správní neobsahují ustanovení, podle něhož by tento výrok byl z přezkoumání soudem vyloučen. 

Soud shledal důvodnou žalobcovu námitku nepřezkoumatelnosti rozhodnutí Rady. Dle uvážení soudu Rada 
nedostatečně zdůvodnila své rozhodnutí, kterým zamitla žádost o udělení licence společnosti VALC Media 
spol. s r.o. 

Soud v dané věci dospěl k závěru, že z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že správní orgán řádně odůvodnil 
výrok, jímž rozhodl o udělení licence společnosti Pražské inforádio spol. s r.o. Zákonem požadované 
náležitosti však napadené rozhodnutí postrádá dle soudu v odůvodnění té části výroku, kterým žalovaná 
Rada zamítla žádosti ostatních účastníků. 

Soud napadené rozhodnutí pro vady řízeni zrušil a věc vrátil žalovanému správnímu orgánu k dalšímu 
řízení. Na žalovaném správním orgánu nyní je, aby znovu rozhodl a v odůvodnění nového rozhodnutí se řídil 
ustanoveními § 17 a § 18 zákona č. 231/2001 Sb. a názorem soudu. 

Rada na základě výše uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze znovu rozhodla na svém 
14. zasedání a dne 7. července 2004 udělila společnosti Pražské inforádio, s.r.o. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu RÁDIO HEY Praha s využitím kmitočtu Praha 95,7 MHz/0,5 kW. Žádost 
společnosti VALC Média spol. s r.o. o udělení licence k provozováni rozhlasového vysílání zamítla. 

Rada udělila licenci společnosti Pražské inforádio, s.r.o. na dobu určitou do 16. července 2010 s ohledem na 
skutečnost, že rozhodnutí Ru/117/02 ze dne 14. května 2002 udělené na dobu 8 let, nabylo právní moci 
dnem jeho doručení, 17. července 2002 a Pražské inforádio, s.r.o. k dnešnímu dni již rozhlasové vysílání 
provozuje. 

Rada o udělení licence s využitím předmětného kmitočtu rozhodovala na základě předložených dokumentů, 
které vyžaduje zákon v ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb., a veřejného slyšení, které se uskutečnilo 
ve dnech 9. a 10. dubna 2002 v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 231/2001 Sb., konstatovala, že 
účastníci řízení vyhověli podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. a že žádosti o licenci obsahovaly náležitosti stanovené v ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb. 



Rada se při svém rozhodování, kterému z účastníků řízení bude licence udělena, řídila zákonnými kritérii 
stanovenými v ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. a hodnotila ekonomickou, organizační a technickou 
připravenost žadatele k zajištění vysíláni, včetně výsledků dosavadního podnikání žadatelů v oblasti 
rozhlasového a televizního vysíláni, pokud v této oblasti podnikali, transparentnost vlastnických vztahů ve 
společnosti žadatelů, přínos programové skladby navrhované žadateli o licenci k rozmanitosti stávající 
nabídky, programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, přínos 
uchazečů pro rozvoj původní tvorby a přínos žadatelů k zajištěni rozvoje kultury národnostních a jiných 
menšin v České republice. 

Rada v licenčním řízenf posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o žádostech o 
udělení licence, zejména kvality předložených programových skladeb a udělila licenci k provozování 
rozhlasového vysíláni s využitím kmitočtu Praha 95,7 MHz/0,5 kW společnosti Pražské inforádio, s.r.o. 

Rada udělila licenci k provozování vysílání rozhlasového programu RÁDIO HEY Praha společnosti Pražské 
inforádio, s.r.o. vzhledem k té skutečnosti, že tento uchazeč vedle ůčastniků licenčního řízeni, uvedených 
ve výroku sub II., a sub. III Ru/117/02 nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, specifikovaným v 
ustanoveni § 17 odst. 1 písm. a - c) zákona č. 231/2001 Sb., v části týkající se přínosu programové skladby 
navrhované žadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, že společnost Pražské inforádio, s.r.o., navrhla 
v předmětném licenčním řízenf jednu ze tři nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Prahy, neboť její 
koncepce doplňuje chybějíc! programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu, objektivně zjištěný analýzou 
demografického a sociálně-ekonomického složení regionu i konkurenčních rozhlasových formátů. Na území 
Prahy je zachytitelný signál veřejnoprávních vysílačů Českého rozhlasu (včetně 2 regionálních stanic) a 
dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a FREKVENCE 1. Dále zde vysílají stanice CLASSIC FM, Rádio 
1, Rádio Beat, Rádio Blaník, Bonton Rádio Deejay, Evropa 2, BBC, EXPRES Rádio, Kiss, Rádio Olympic, 
Rádio Fajn a Rádio France Internationale, COUNTRY Rádio, City 93,7 FM. Žádná z těchto vyjmenovaných 
rozhlasových stanic neposkytuje v tak vyhraněné podobě formát, který by zaplňoval mezeru na pražském 
vysílacím trhu svým zaměřením na cílovou skupinu mladých aktivních a uspěchaných dospělých posluchačů 
ve věku 25-35 let s akcentem na rychlé a stručné zpravodajství a pražského zpravodajského servisu, 
vyváženého lehkým bulvárem v prime timu, jaký nabízí uspěvší žadatel. Tento formát nenabízí v tak 
vyhraněné podobě ani žádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném 
licenčním řízení. Programová skladba Rádia HEY Praha je svým zaměřením nesporným přínosem pro 
výše uvedené cílové skupiny posluchačů ve věku 25-35 let i pokud jde o hudební stránku vysílání, kterou 
tvoří široký záběr popu i rocku a folku 80. a 90. let. Rada v licenčním řízeni dospěla k závěru, že takový druh 
formátu není v Praze doposud zastoupen a že projekt RÁDIO HEY Praha vhodně zaplní programovou 
mezeru v dané oblasti, neboť otevře prostor pro ryze městské (metropolitní) pražské rádio. Rada v této 
souvislosti konstatovala, že v oblasti soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání v Praze jsou doposud 
zastoupeny stanice s velmi podobným formátovým zaměřením na hitová rádia pro hudebně-dramaturgicky 
nevyhraněnou cílovou skupinu. Tuto nepříznivou programovou podobnost velmi vhodně překonává 
z důvodů výše uvedených právě projekt RADIa HEY Praha. Uspěvší uchazeč rovněž naplňuje podmínky 
shora citovaných zákonných ustanoveni co do ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištěni 
vysílání. 

Rada tedy ocenila projekt tohoto uspěvšího žadatele zejména proto, že pojetím a výstavbou programu a 
programové skladby přináší posluchači novou kvalitu vysíláni spolu s novou od ostatních rozhlasových 
stanic, v regionu zachytitelných, odlišnou nabídkou dosud neexistujícího typu programu, rozšiřujícího 
žánrovou pestrost vysílání v předmětném regionu, u kterého není pochyb o získání značného počtu 
posluchačů, nezbytného k ekonomické soběstačnosti programu provozovatele. 

U žádosti společnosti VALC Media spol. sr .o. dospěla Rada k závěru, že tento účastník sice splňuje 
zákonné podmínky pro udělení licence, avšak v souhrnu hodnotících kritérií nenaplňuje tato kritéria v takové 
míře jako společnost Pražské inforádio spol. s r.o. Rada neshledala zejména programovou skladbu žadatele 



VALC Media spol. s r.o. za natolik přínosnou pro daný region, jako programovou skladbu společnosti 
Pražské inforádio spol. s r.o. 

Ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada posuzuje stejná kritéria při rozhodování o uděleni 
licence, i při rozhodování o zamítnuti žádosti. Je věcí správního uvážení Rady, který z účastníků řízení je 
vyhodnocen jako nejúspěšnější z hlediska naplnění těchto kritérii. Vzhledem k tomu, že licence může být 
udělena pouze tomuto nejúspěšnějšímu účastníku, je nutno žádosti všech ostatních žadatelů o licenci 
zamítnout. 

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

Je v působnosti Rady dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnocovat kritéria pro 
udělení licence uvedená v ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k názoru, že svým 
rozhodnutím vyhověla právnímu názoru Městského soudu v Praze na přezkoumatelnost rozhodnutí a že 
ustanovení § 17 a 18 zákona č. 231/2001 Sb. dostatečně naplnila v odůvodnění tohoto rozhodnutí, neboť 
s přihlédnutím k ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. má za to, že rozhodnutí je přezkoumatelné 
vzhledem k vzájemným souvislostem § 17 a 18, jakož i ustanovení § 47 správního řádu. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licencí či zamítnutí žádostí o 
licenci tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádostí o licenci lze podle ustanoveni § 19 a § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Žaloba je podána včas i 
tehdy, byla-li podána u Rady v téže lhůtě. 

V Praze dne 8. července 2004 



PŘÍLOHA č. 2a 

RÁPIQ T Ó N  

PROGRAM 

Rádio Tón bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" v oblasti rádií pro 

cílovou skupinu 25-35 let, mladé aktivní a vždy uspěchané dospělé. 

Rádio Tón bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" jako ryze městské 

pražské metropolitní rádio. 

Rádio Tón bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" rychlým 

a stručným zpravodajstvím. 

Rádio Tón bude přinášet nejméně 10% mluveného slova v prime time formou zkráceného, 

bleskového ale zároveň obsáhlého pražského zpravodajského a informačního servisu 

vyváženého lehkým bulvárem. 

Rádio Tón bude alternativou dostupným hudebním stanicím hudebním formátem 

inteligentní pop s těžištěm v 2. polovině 80-tých a 90-tých let, který bude zahrnovat také 

zajímavý rock, kvalitní folk a hodnotné alternativní hudební směry. 

Rádio Tón má ambici dosáhnout nejpozději do 3 let průměrné denní poslechovosti 45 tisíc 

posluchačů. 

Rádio Tón chce získat a udržet si postavem stabilního a úspěšného rádia v Praze. 

I. Základní východiska 
Program Rádia Tón bude utvářen na základě těchto základních východisek: 

• minimálně 10% mluveného slova v prime time (06:00 až 18:00) 

• stručné bleskové zprávy jako nosná součást programu v prime time 

• důraz na informativní stránku smluveného slova 

• více informací - stručný ale obsáhlý metropolitní informační servis 

• větší blízkost mužské části populace - důraz na informace, sport, auto-moto, hobby, 

práce, atd. 

• rádio jako nedílná součást metropole Praha 

• hudební formát s těžištěm ve 2. polovině 80-tých a 90-tých let jdoucí skrze žánry pop, 

rock, folk i alternativní hudební směry. 
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II. Programová charakteristika 

Rádio Tón bude přinášet svým posluchačům tok programových prvků nepřetržitě 24 hodin 

denně. 

Program stanice je založen na hudebním formátu s těžištěm ve druhé polovině 80-tých a 90-

tých let. Rámec formátu tvoří inteligentní pop zahrnující mimo jiné i zajímavý rock, kvalitní 

český folk i alternativní hudební proudy. Jednotícím prvkem soundu rádia je charakteristický 

zvukem kytary Stručné bleskové zprávy budou přinášeny posluchačům několikrát v průběhu 

hodiny a budou odrážet aktuální dění metropole. Doplňující moderátorské slovo bude stát na 

pečlivém výběru témat, které budou sledovat především aktuální dění v kultuře, oblasti 

financí, zdraví, komunální politiky, životního stylu, problematiky EU a všeho, co každodenně 

ovlivňuje náš život. 

Důraz bude kladen na odlišnosti jednotlivých ročních období v průběhu roku a především 

Časové odlišnosti v průběhu jednotlivých týdnů a dnů. V kontextu dnů bude položen důraz na 

témata určená pro posluchače, kteří v daném čase budou mít k přístup programu stanice. 

Základní denní časová charakteristika programu: 

1 Čas CliaraUtťi* proiiiaiuu 

06:00 - 08:30 Ranní show a informační servis, pro všechny, kdo vstávají a cestují do 
práce, dopravní informace, důraz na předpověď počasí 

08:30- 14:00 

Denní tok programu, informace z různých oblastí - finance, práce, právo, 
politika a další aktuální témata Předpolední zábava, pohoda, publicistika, 
kultura a společenské rubriky, informace z druhé strany, snížení frekvence 
irďormačního toku. V poledne, pestrý kaleidoskop zajímavostí a zábavy 
k obědu, otázky životního stylu. Živě a aktuálně na nejrůznější témata 

14:00- 18:00 
Odpolední show a informační servis pro všechny, kdo končí svou práci, 
vydávají se na nákupy a domů. Nikdo nesmí nudit. Zajímavosti, publicis
tická či kulturně společenská témata v nejrůznější podobě lehkou formou. 

18:00-20:00 Podvečerní show, písničky na přání a kontakt s posluchači 

22.00 - 24:00 Pohodový večer, hudební relaxace, alternativa TV, nejrůznější témata 

00:00 - 06:00 Prima noc, hudba, zajímavosti, pořady ze záznamu, zábava... 

-I' 
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III. Hudební formát skrze žánry 

K ryze městskému metropolitní stanici patří z hlediska programové jednoty hudební žánry, 

které městské aglomerace v průběhu svého vývoje vyprodukovaly. A to jsou pro naši cílovou 

skupinu 25 - 35 let mladých aktivních a vždy uspěchaných dospělých zejména: 

• inteligentní pop 

• progresivní rock s charakteristickým zvukem kytary 

• kvalitní folk 

• alternativní hudební směry. 

Těžištěm bude hudba 2. poloviny 80-tých a 90-tých let. Ta bude v menší míře doplňována 

skladbami staršími resp. mladšími a novinkami. 

Hudební složka tvoří v Rádiu Tón 80 - 90% programu. O zbývající procenta (10 - 20%) se 

dělí mluvené slovo a reklama. 

Má-li být rádio řádně zformátované, tj. zaměřené na konkrétní a jasně danou skupinu 

posluchačů (pro Rádio Tón 25-35 let), musí být veškerá hudba pečlivě vybírána a řazena do 

vysílacích bloků a hodin podle pečlivě připravených hudebních scénářů. To je pak možné 

jedině při použití software na podporu řízení hudby (např. Music Master, Selector). 

Hudební archív Rádia Tón bude tvořit asi 4 tisíce skladeb. Z nich budou v aktivní rotaci asi 2 

tisíce. Tato skupina se postupně aktualizuje. 

Nezastupitelné místo v programu má domácí hudební produkce. Nejméně 20% hudební 

složky programu bude zaujímat česká tvorba. 

IV. Rádio Tón — moderní informační rádio 
Zvolená cílová skupina (25-35 let - mladí aktivní a vždy uspěchaní dospělí, spíše muži), pro 

kterou je program určen vyžaduje aktuálnost, stručnost, přesnost a přehlednost. 

To ovšem znamená, že nemá smysl vytvářet rozsáhlé a komplikované zpravodaj stvi. Zároveň 

je vhodným řešením požadavku na aktuálnost fakt, že moderátor je vlastně novinářem, 

zprávařem, který je schopen dostat do vysílání informaci téměř okamžitě. Svůj smysl tak 

ztrácí komplikované a strukturované zpravodajské relace (headlines, zprávy z regionu, zprávy 

u CR, sportovní zprávy, předpověď počasí, dopravní informace), které jsou nahrazeny 
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aktuálně zpracovávanými a zařazovanými informacemi několikrát v hodině (prime 

time). Zpravodajství Rádia Tón bude zásadně stručné, ale zároveň obsáhlé. Bude lokálni 

pražské (typické pro formát metropolitního rádia) doplněné o nejdúležitější informace z ČR, 

Evropy, popř. o celosvětové události mimořádného významu. 

Charakter zpravodajství se v průběhu dne bude vyvíjet od ranních nejkratších relací, přes 

informace z druhé strany (jiné pohledy na již prezentované informace) až po večerni 

komentáře denních aktualit. Vývoj se bude přizpůsobovat potřebám posluchačů v průběhu 

celého dne. Důležitou roli bude zaujímat aktuální reportáž - např. událost dne, komentovaná 

přímo z místa (parlament, havárie, příprava premiéry atd.). Větší péče v rámci události dne 

budeme věnovat soudům - reportáže z procesů. Soudnička bývala nejoblíbenějším 

novinovým žánrem a dnes úplně vypadla z novin. Mimořádnou pozornost budeme věnovat 

aktuálnímu dopravnímu zpravodajství. Cílová skupina je motoristicky mimořádně aktivní 

a vnímavá. Je to skupina se „svým prvním autem". 

Ranní vysoká frekvence zpravodajského a informačního servisu vyplývá z potřeby 

posluchačů (zejména mužských) být aktuálně informovaní a průměrné délky poslechu. 

S přibývajícím časem (kdy se také zvětšuje průměrná délka poslechu rádia) frekvence klesá a 

postupně se stručné formulace rozšiřují. Po 19 hodině stanice pokračuje v informacích 

0 počasí, sportovních výsledcích a informuje o aktuální dopravní situaci. V případě události 

mimořádného významu je zpráva o ní zařazena do vysílání bezprostředně po zpracováni 

1 v průběhu večera nebo noci jako horká aktualita. 

I V . A . Zdroje informací 

Rádio Tón bude jako moderní rychlé rádio informačního typu pro své vysílání a přípravu 

programu využívat široké spektrum informačních zdrojů a kanálů: 

• servis ČTK - plnohodnotný servis 24 hodin denně 

• agenturní servis RITA - metropolitní informace a dopravní zpravodajství 

• tiskový servis MAFRA (iDnes) jako doplňující informační zdroj 

• Internet - informační servis z celého světa. Interaktivní komunikace prostfednictvím 

WWW stránek a elektronické pošty 

• vlastní redaktoři a externí spolupracovníci pro kontaktní vstupy, rozhovory, ankety 

a aktuální publicistiku 
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• další zdroje: monitorování tiskových médií s podobnou cílovou skupinou, vlastni 

informační síť, městské úřady, policie, hasiči, ABA, informační a kulturní centra, 

meteorologická stanice. 

V. Večery a víkendy jinak 
Lidé mají odlišnou náplň dne v pracovní části dne a týdne a jinou večer, v noci a o víkendech. 

Odlišnosti ve zvycích a chování lidí musí respektovat i program Rádia Tón. Stanice má proto 

modifikovánu programovou strukturu odlišnou od prime time pro večery, noci, sobotu 

a neděli, která respektuje: 

• nahrazení práce jinými aktivitami a odpočinkem 

• pohodu a relaxaci 

• snížení zájmu o informace, preferenci zábavy 

• pozitivní koncept vysílání a pestřejší prvky v programu 

• změnu struktury posluchačů a zásah rodiny na úkor jednotlivce 

• výrazné snížení počtu posluchačů večer a v noci, ale zároveň prodloužení průměrné délky 

poslechu 

• jinou dobu začátku aktivní části dne o víkendu a pomalejší rytmus volného dne. 

Struktura programu se v uvedené době liší od pracovního prime time zejména snížením 

množství informačních prvků v programu a jejich nahrazením zajímavostmi, tipy a lehkým 

bulvárem. Svůj prostor zde zároveň dostávají kontaktní rubriky, kterých se telefonicky účastni 

posluchači Rádia Tón. 

VI. Profesionálové v programu 
Význačnou roli ve vedení Rádia Tón budou zastávat uznávané osobnosti podrobně znalé 

pražského prostředí. Nejméně jedna z nich také bude prezentovat projekt stanice a představí 

se Radě a široké odbomé i laické veřejnosti na slyšení. Jedná se o člověka, který má v Praze 

velké osobní a profesní krédo a je pojmem v pražském kulturním, společenském i mediálním 

dění. Pracoval a od základu pomáhal utvářet několik rádií v Praze. Jeho zkušenosti ho 

předurčují na pozici vedoucího pracovníka projektu úspěšného i v silném konkurenčním 

prostředí. 

- i -
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Spisová značka; 2008/9/zab/PRA 
Č.J. :zab/ JißSTlOi 
Zasedání Rady 3/poř.c. 9 

Účastník řízení: Pražské inforádio, s.r.o. 

IČ: 265 06 734 

Na Žertvách 132724 

PSČ: 180 00 Praha 8 

Vyřizuje: Michaela Zábojníková/9997/07 

Rozhodnutí o prodloužení l icence 

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

ROZHODNUTÍ 

Doba platnosti licence společnosti Pražské inforádio, s.r.o. IČ: 265 06 734, k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů programu Rádio Hey Praha, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/117/04 ze dne 9. července 2004, ve znění pozdějších změn, se 
na základě žádosti účastníka řízení, která byla Radě doručena dne 19. prosince 2007 Č.j. 9997, 
prodlužuje do 16. července 2018. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Pražské inforádio, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
Rádio Hey Praha šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence udělené 
rozhodnutím č.j. Ru/117/04 platné do 16. července 2010. 

Dne 19. prosince 2007 č.j. 9997 požádal provozovatel Pražské inforádio s.r.o. v souladu s § 12 odst. 8 
zákona č. 231/2001 Sb. o prodloužení doby platnosti licence č.j. Ru/117/04 k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o 8 let, tj. do 16. července 2018. 

http://rrtv.cz
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Žádost byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a splňuje 
zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

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

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 18. prosince 2007. 

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

V Praze dne 12. února 2008 

Poučení: 



InFin, s.r.o. 
IČ: 25637096 
Na Žertvách 132/24 
18000 Praha 8 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/626/STR/Sta 
Č.j.: STR/2815/2011 
Zasedání Rady č. 15 - 2011 / poř.č.: 31 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu vydává toto 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje společnosti InFin, s.r.o. souhlas s fúzí sloučením podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 
Sb. provozovatelů rozhlasového vysílání Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské 
inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o. a Rádio Profil, s.r.o. na jednu nástupnickou společnost, a to 
na společnost Star Promotion, s.r.o. 

Účastník řízení, společnost InFin, s.r.o., je povinna Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30 
dnů od zapsání změn v obchodním rejstříku. 

Odůvodnění: 

Dne 24. června 2011, č.j. 5230/2011, ve znění doplnění č.j. 6349/2011 ze dne 12. srpna 2011, byla 
Radě doručena žádost společnosti InFin, s.r.o. o udělení souhlasu s přeměnou uvedených 
právnických osob formou fúze sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na jednu 
nástupnickou společnost, a to na společnost Star Promotion, s.r.o., IČ: 265 06 700, sídlem Praha 1, 
Národní 36, PSČ 110 00. 

Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem 
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze 
sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s 
ručením omezeným nebo akciové společnosti. 
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Žadatel ve své žádosti uvádí, že navrhovanou fúzí nedojde k omezení plurality informací ve smyslu § 
56 zákona č. 231/2001 Sb. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 23 .8 .2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2011.09.12 15:10:28 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

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

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

JOE Media s.r.o. 
Branišovská 187/16 
14300 Praha 

MAX LOYD, s.r.o. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 

VALC Media, spol. s r.o. 
Sportovní 581/4 
60200 Brno 

Sp . zn . / lden t . : 2013/836/FOL/ lnF 
Č. j . : FOL/5049/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 21 - 2013 / poř . č . : 26 

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. 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 HEY 
Praha prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/117/04 ze dne 8. 7. 
2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na SIGNÁL RÁDIO PRAHA. 

Odůvodnění: 
Dne 18. 9. 2013 pod čj. 9476/2013/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 HEY Praha na SIGNÁL 
RÁDIO PRAHA. 

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). 

R O Z H O D N U T I 
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K podkladům rozhodnutí se vyjádřila společnost JOE Media s.r.o., která nenamítla ničeho proti žadatelem 
navrhované změně názvu. S ohledem na historii vysílání dle uvedené licence společnost věří tomu, že 
základní programové specifikace zůstane zachována v tom smyslu, jak žadatel sám pro úplnost ve své 
žádosti uvádí. 

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 „Pražské metropolitní hudebně-lnformační rádio s hudebním 
těžištěm v popu, rocku, folku a alternativních hudebních směrech 2. poloviny 80. a 90. let pro cílovou 
skupinu posluchačů ve věku 25 - 35 let." 

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 HEY Praha na SIGNÁL RÁDIO PRAHA 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 14:12:24 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

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

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

RADIO UNITED BROADCASTING s. r. 
o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

InFin, s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

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

Agentura TRS spol. s r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Sp . zn . / lden t . : 2014 /200 /bar /RUB 
Č.j . : bar /1129/2014 
Z a s e d á n í Rady č. 7 - 2014 / poř . č . : 11 

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

Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností InFin, 
s. r. o., Radio Investments s. r. o. a Agentura TRS spol. s r. o. formou fúze sloučením do nástupnické 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 

Odůvodnění: 

Dne 20. února 2013 pod čj. 1460/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří 
provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující 
provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO 
s. r. o. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 21 . 2. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

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

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.04.02 16:15:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5258131 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
tjpm9nd 

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

RRTV/2973/2016-STR 
2016/800/STR/RAD 
18-2016/ poř.č. 7 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 4.10.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

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

Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
pro program SIGNÁL RÁDIO PRAHA (licence č.j. Ru/117/04) se souborem technických parametrů Praha 
95,7 MHz / 1 kW na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
SIGNÁL RÁDIO PRAHA 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• Praha 95,7 M H z / 1 kW 

Základní programová specifikace: 
Pražské metropolitní hudebně-informační rádio s hudebním těžištěm v popu, rocku, folku a alternativních 
hudebních směrech 2. poloviny 80. a 90. let pro cílovou skupinu posluchačů ve věku 25 - 35 let. 

Další programové podmínky: 
Podle licence č.j. Ru/117/04 ze dne 8. července 2004 ve znění pozdějších změn. 

O d ů v o d n ě n í : 

Společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
SIGNÁL RÁDIO PRAHA šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím 
Rady č.j. Ru/117/04 ze dne 8. července 2004 ve znění pozdějších změn. 

r o z h o d n u t í : 
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Dne 22. srpna 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 6242/2016) provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING, s.r.o. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým 
se mění zákon č. 231//2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na 
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, 
oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn 
vysílat do 10. října 2025. 

Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce 
před pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné s 
podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového 
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona 
č. 231//2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. požádal o udělení transformační licence 
v zákonem stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že 
bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové 
vysílání na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění 
k provozování rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních 
poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl 
uhrazen dne 23. srpna 2016. 

Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační 
licence vyhovět. 

P o u č e n í : 

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

Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační 
licence, pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání 
přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu 
stanoveném usnesením vlády. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.10.2016, Mapa) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.10.12 16:44:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-85 725/2016-613 ze dne 13. 9. 2016. 
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G , s.r.o. určeného pro analogové rozhlasové vysílání 
v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 
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