
RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qt)/6,120 oo Praha 2 
Tel.: + 420 2ji\ 813 830 / Fax: + t\io J/I. 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 
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NONSTOP s.r.o. 
M. HQbnerové 12 
621 00 Brno 
Česká republika 

MAX LOYD, s.r.o. 
Wenzigova 4/1872 
120 00 Praha 2 
Česká republika 

RÁDIO BONTON a.s. 
Wenzigova 4/1872 
120 00 Praha 2 
České republika 

Rádio Student, s.r.o. 
Gorkého 970/45 
602 00 Brno 
Česká republika 

LONDA spol. s r. o. 
Křemencová 4 
110 00 Praha 1 - Nové Město 
Česká republika 

Rádio Pálavá s.r.o. 
Brněnská 3163/38 
69501 Hodonín 
Česká republika 

První rozhlasová s.r.o. 
Koperníkova 6/794 
12000 Praha 2 
Česká republika 

HELLAX spol. s r. o. 
Dolní náměstí č. 18 
74601 Opava 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/394/CUN 
Č.j.: CUN/2840/2012 
Zasedání Rady č. 8 - 2012 / poř.č.: 3 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 17.4.2012 toto 
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r o z h o d n u t í : 

l. 
Rada u d ě l u j e společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Ostrava 
- Porubá, Stavební 992/1, PSČ 708 00, licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio Dálnice prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru 
technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, 
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W, 
na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: dle souboru technických parametrů, které tvoří 
kmitočtová síť: 
Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 
14 29 1 3 / 5 0 02 15; 
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16 
36 51 / 49 09 40; 
Černice 87,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84:13 24 58 / 
49 41 01 ; 
Troubsko 95,9 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16 30 41 
/ 4 9 10 34. 

Program bude šířen regionálně. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
Specializované dopravní rádio. 

Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy 
v textu přílohy č. 1 o jednom listu. 

Příloha č. 1 o jednom listu, příloha č. 2a (Přehled rozhlasových programů 
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Praha - Chodov 107,9 MHz), příloha č. 
2b (Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače 
Horní Heršpice 94,1 MHz), příloha č. 2c (Přehled rozhlasových programů 
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Černice 87,8 MHz), příloha č. 2d 
(Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače 
Troubsko 95,9 MHz), příloha č. 3a (Předpokládaný územní rozsah vysílače Praha -
Chodov 107,9 MHz/50 W), příloha č. 3b (Předpokládaný územní rozsah vysílače 
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W), příloha č. 3c (Předpokládaný územní rozsah vysílače 
Černice 87,8 MHz/50 W) a příloha č. 3d (Předpokládaný územní rozsah vysílače 
Troubsko 95,9 MHz/50 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

II. 
1. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu Rádio Krokodýl prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 
MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 
MHz/50 W, společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hůbnerové 12, 
621 00 Brno. 
2. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu RÁDIO CENTRUM prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 
MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 
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MHz/50 W, společnosti MAX LOYD, s.r.o., IČ: 25111671, se sídlem Wenzigova 
4/1872, 120 00 Praha 2. 
3. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu RÁDIO MELODIE prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 
MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 
MHz/50 W, společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 
4/1872, 120 00 Praha 2. 
4. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu Free Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru 
technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, 
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W, 
společnosti Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790, se sídlem Gorkého 970/45, 602 00 
Brno - Veveří. 
5. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu RockZone 105,9 prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 
MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 
MHz/50 W, společnosti LONDA spol. s r.o., IČ: 49241931, se sídlem Křemencová 4, 
110 00 Praha 1 - Nové Město. 
6. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu PIGY RÁDIO prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 
MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 
MHz/50 W, společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 
4/1872, 120 00 Praha 2. 
7. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu RÁDIO JIH prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru 
technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, 
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W, 
společnosti Rádio Pálavá s.r.o., IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 3163/38, 695 01 
Hodonín. 
8. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu Oldies rádio prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím 
souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 
MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 
MHz/50 W, společnosti První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, se sídlem Koperníkova 
6/čp. 794, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. 
9. Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu HELAX prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru 
technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, 
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W, 
společnosti HELLAX spol. s r. o., IČ: 43964753, se sídlem Dolní náměstí č. 18, 746 01 
Opava. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rada dne 3. května 2011 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. licenční 

řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
pozemních vysílačů -

dle souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová síť: 
Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14 29 13 / 50 02 15; 
Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16 36 51 / 49 09 40; 
Černice 87,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84:13 24 5 8 / 4 9 41 01 ; 
Troubsko 95,9 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16 30 41 / 49 10 34. 
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Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 29. července 2011 do 
17:00 hod. 

O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětné 
kmitočtové sítě včas požádali Radu tito účastníci řízení (v abecedním pořadí): 
AZ Media a.s., HELLAX s.r.o., LONDA s.r.o., MAX LOYD s.r.o., NONSTOP s.r.o., 
První rozhlasová s.r.o., RÁDIO BONTON a.s. (se dvěma žádostmi), Rádio Pálavá 
s.r.o., Rádio Samson s.r.o., Rádio Student s.r.o., Routě Rádio s.r.o., SeeJay Rádio 
s.r.o. 

Žadatel SeeJay Rádio s.r.o. dopisem doručeným Radě dne 6. září 2011 vzal svou 
žádost zpět. Žadatel AZ Media a.s. nezaplatil včas příslušný správní poplatek. 
Ohledně žádostí těchto dvou žadatelů bylo proto řízení zastaveno. 

Žadatel Rádio Samson s.r.o. ani na základě výzvy Rady podle §14, odst. 5 zákona č. 
231/2001 Sb. neodstranil včas nedostatky v žádosti. Žádost tohoto žadatele byla proto 
odmítnuta. 

Zbylí účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu §18, odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. hlasovala, zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

V řízení předsedkyně Rady v souladu s § 16, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
nařídila veřejné slyšení, které se konalo dne 18. října 2011. 

Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných 
doplnění, a údajů o účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení 
uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí splnili předpoklady pro účast v licenčním 
řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o udělení licence 
obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona. 

Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle 
pravidel uvedených v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností 
významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence uvedených v §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. 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 těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou 
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení. 

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 charakter ustanovení posuzovat jen některá 
z uvedených kritérií. 

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, 
čili 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. 
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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 Rady a zároveň pro zajištění 
přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné 
skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z Manuálu 
v jeho znění ze dne 21 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji 
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné 
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání 
jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií 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. 

V souladu s ustanovení §17, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými 
v Manuálu tak Rada v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady hodnotila následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria: 

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

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 pracovníků (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 

3) k § 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 bud' přímo 
vlastní technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně 
doložené předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se 
zkušenostmi v této oblasti 
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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. 

4) k § 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 

5) k § 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 

6) k § 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-
1b); 
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 (0-2b); 
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již 
vysílaných programech (0-2b). 

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). 

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

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

b) další dílčí kritéria 
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů. 

8) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
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a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 
identifikace menšiny (0-2b); 
způsob podpory (0-2b). 

b) další dílčí kritéria 
čas vyhrazený ve vysílání menšinám. 

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady uvedené v §17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu s pravidly 
uvedenými v Manuálu provedeno takto: 

1. ) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely 
porovnání s programovými skladbami navrhovanými ze strany 
žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného 
programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře 
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí 
obyvatel na daném území (více než 75%, více než 50% a méně než 
50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek 
soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné 
informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových 
stránkách. 

2. ) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, 
autorsky vyráběných pořadů, podíl zpravodajství a servisních informací) 
je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných programů. 
Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná 
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než 
střední hodnota na daném území. 

3. ) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí 
probíhá obdobně, v porovnání s programovou nabídkou na daném 
území. 

4. ) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je 
dáno srovnáním v žádosti o licenci (tj. v projektu) navrhovaného 
hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem (méně než 
3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak 
udělení dvou bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního 
formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu a 
podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet 
podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu 
koeficientu, který odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi 
dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro dobrou zachytitelnost je 
koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný 
součet je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je 
- li součet nižší nebo roven 50%, je přínos vyhodnocen 2 body. 

5. ) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími 
cílových skupin programů již na daném území zachytitelných, tedy s 
počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto hodnocení 
je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli 
uvádět co nejširší věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových 
prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl zabránit označování 
cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. 
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s 
taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců). 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem licenčního řízení je kmitočtová síť složená ze 
4 kmitočtů / vysílačů, jež jsou si navzájem geograficky vzdálené a tedy na každém ze 
čtyř jimi pokrytých území je nabídka v současné době zachytitelných programů 
odlišná, bylo vyhodnocení skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v §17, 
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odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. u každé žádosti o licenci provedeno čtyřikrát, 
tedy samostatně ve vztahu ke každému kmitočtu. 

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním 
řízení Rada za pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i 
dalších) dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností 
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Rada 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 bodů ve vztahu ke každé žádosti a každému 
základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. 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 
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle §17 
zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních 
zákonných požadavků (§17, odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci. 

Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro 
rozhodování Rady o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s §18, 
odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném zasedání Rady hlasováním. 

Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných 
žádostí o udělení licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků 
řízení obsahující aktualizaci a doplnění žádostí o licence a případně též doložení 
některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory programové skladby vysílání 
rozhlasových stanic zachytitelných na čtyřech jednotlivých územích, pro něž má být 
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 29.7.2011, tj. ke dni, kdy v tomto řízení 
uplynula lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům 
z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady 
dostatečné pro její rozhodnutí. 

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu 
všemi účastníky řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím 
pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů, které tvoří kmitočtová 
síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 
MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - Routě Rádio  
s.r.o. 

Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila 
požadavek minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 
zákona č. 231/2001 Sb. Licenci Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 
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Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, 
jemuž byla licence Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků 
řízení, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto 
žadateli: 

Účastník řízení Routě Rádio s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání 
specializovaného dopravního rádia s názvem program Rádio Dálnice. Jedná se o 
rádio s důrazem na dopravní problematiku a informovanost s akcentací dopravního 
zpravodajství a stručným obecným zpravodajstvím, prokládané hudbou. 

Při svém hodnocení Rada shledala u žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné 
naplnění skutečností významných pro rozhodnutí Rady uvedených v §17, odstavci 1, 
písm. a), b) zákona. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je 
fungující společností provozující již rozhlasové vysílání z jiného kmitočtu. Žadatel je 
připraven financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních zdrojů, z předložených 
bankovních referencí pak vyplývají i další dodatečné možnosti financování, proto byl 
v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním bodem. 
Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé 
jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední 
činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení 
z důvodu neplnění finančních závazků. S ohledem na skutečné provozování 
rozhlasového vysíláním účastníkem řízení v posledních přibližně 4 letech a na 
předložené bankovní reference dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné 
účastníkem řízení v této oblasti jsou věrohodné, účastník řízení má tedy dostatek 
zdrojů na financování zahájení vysílání z nových vysílačů a je tak ekonomicky 
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

Účastník řízení je na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) 
podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Ve všech 
základních dílčích kritériích vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník 
řízení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním 
rozhlasového vysílání, když od roku 2008 provozuje vysílání programu Rádio Dálnice 
z vysílače v Jihlavě. Jednatel účastníka řízení RNDr. Radim Parízek se dlouhodobě 
pohybuje v oblasti provozování rozhlasového vysílání, mimo jiné od roku 1998 je 
jednatelem dalšího provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti Rádio Čas s.r.o. 
V žádosti o licenci je obsažena podrobná organizační struktura manažerského týmu 
účastníka řízení a dlouhodobým provozováním vysílání programu Rádio Dálnice 
z jiného kmitočtu lze považovat za osvědčenou též zkušenost manažerského týmu 
žadatele. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací, a 
to mimo jiné systémem ENCO, zapojením posluchačů, jednotlivými redaktory a 
reportéry, přičemž účastník řízení má také navázánu spolupráci s Policií ČR a 
příslušnými státním orgány a institucemi majícími z hlediska své působnosti vztah 
k silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a 
zajištění vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Projektové 
technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a účastník řízení byl v tomto 
základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i 
z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 

Účastník řízení je provozovatelem rozhlasového vysílání na základě licence udělené 
v roce 2008 k provozování vysílání programu Rádio Dálnice z jiného vysílače. Rada 
nemá žádných negativních poznatků ve vztahu k dosavadnímu podnikání tohoto 
účastníka řízení v oblasti rozhlasového vysílání a přibližně čtyřleté provozování 
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vysílání svědčí o schopnosti žadatele z ekonomického hlediska provozovat vysílání 
tak, aby se udržel na relativně silně konkurenčním trhu rozhlasového vysílání. 

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, je třeba 
uvést, že společnost žadatele v právní formě společnosti s ručením omezeným má 
dva společníky - fyzickou osobu RNDr. Radima Pařízka a právnickou osobu Rádio 
Čas s.r.o. Jediným společníkem této právnické osoby je pak opět RNDr. Radim 
Parízek. 

Základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci 
bylo proto hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné. Ačkoliv jedním ze společníků 
žadatele je společnost s ručením omezeným, má tato společnost jako jediného 
společníka fyzickou osobu zapsanou jako společník v obchodním rejstříku (navíc 
totožnou s druhým společníkem žadatele). 

Základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s 
tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna 
bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, tj. jako splněné, když vlastnická struktura 
žadatele je relativně jednoduchá a otevřená, u společníka - právnické osoby lze 
snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením omezeným (tuto právní 
formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná 
vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve 
veřejném českém obchodním rejstříku, budou podléhat souhlasu Rady a nebude třeba 
je dohledávat v jiných zdrojích. 

Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele je rovněž 
splněno, když u žadatele nenastaly žádné změny od vzniku společnosti v červenci 
2008. 

Rada proto při hodnocení této skutečnosti významné pro rozhodnutí (§17, odstavci 1, 
písm. b/ zákona) neměla důvod hodnotit jinak než tak, že tato zákonná skutečnost je u 
tohoto účastníka řízení naplněna. 

Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 
1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., vycházela Rada z následujících základních 
charakteristik programové skladby u vítězného žadatele o licenci: 

program je zaměřen především na poskytování aktuálních informací 
motoristům, akcentuje a upřednostňuje proto zejména mluvené slovo, jehož 
hlavním prvkem bude poskytování aktuálních a ověřených dopravních 
informací, a to ve dvou až čtyřech jazykových verzích; mluvené slovo na 
Rádiu Dálnice dále nabídne: 

rady a tipy, které mohou řidičům pomoci přímo při jízdě 
aktuální zpravodajství zaměřené na celostátní události a zahraničí, 
včetně sportovních přehledů 
rady, tipy, zajímavosti a servisní informace pro motoristy 
hobby servis 
specializované pořady pro různé skupiny řidičů (řidiči kamionů apod.) 
pořady z oblasti sociálního marketingu a prevence, zejména v podobě 
kampaní zaměřených na bezpečnost silničního provozu, např. ve 
spolupráci s BESIP 

hudební složka vysílání je méně významná, hudební formát je tvořen tak, 
aby nevybízel k agresivní jízdě a oslovil co nejširší skupinu posluchačů a 
bude zahrnovat prověřené hity ze 70. až 90. let a výrazné současné hity, 
z hlediska žánrů se zastoupením popu, lehčího rocku, country, folku a 
americké country. 
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Významný přínos programové skladby navrhované účastníkem řízení k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na předmětných územích spatřuje 
Rada zejména v unikátním mluveném slově, které je úzce zaměřeno na řidiče, 
s ohledem na fakt, že kmitočty, které jsou předmětem licenčního řízení, pokrývají i 
frekventované úseky významných pozemních komunikací. Samotné dopravní 
zpravodajství s obecným zpravodajstvím by nebylo ve stávající nabídce programů 
originální, projekt Rádia Dálnice je však unikátní pojetím dopravního zpravodajství 
jako klíčového prvku programové skladby, jeho obohacením o cizojazyčné verze a 
jeho kombinací a doplněním o rady, tipy a informační servis pro motoristy, 
specializované pořady pro motoristy a zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost 
silničního provozu. Specializovaný informační servis pro motoristy, specializované 
pořady pro motoristy a zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu 
v tomto pojetí a rozsahu jsou samy o sobě v nabídce rozhlasových programů 
novinkou a představují tedy jako součást v programu upřednostňovaného mluveného 
slova, jehož jádrem je propracovanější dopravní zpravodajství, významný přínos 
k rozmanitosti stávající nabídky programů zachytitelných na pokrytých územích. Tento 
přínos vynikne ještě více při zvážení již zmíněné skutečnosti, že kmitočty, které jsou 
předmětem licenčního řízení, pokrývají i frekventované úseky významných pozemních 
komunikací. 

Hudební formát, který je méně významnou složkou programu Rádia Dálnice, lze 
považovat za originální jeho přizpůsobením cílové skupině řidičů a motoristů, byť 
žánry v něm zahrnuté jsou již v programech na území zachytitelných přítomny. 

Tyto závěry správní úvahy Rady jsou podpořeny porovnáním projektu Rádia Dálnice s 
nabídkou programů rozhlasového vysílání na všech čtyřech pokrytých územích. 

Konkrétně, při porovnání s nabídkou programů rozhlasového vysílání na území 
pokrytém signálem z vysílače Černice podle stavu ke dni 29.7.2011, tj. ke dni, kdy 
v tomto řízení uplynula lhůta k podání žádostí o licenci, je patrné, že specifický a 
originální formát mluveného slova charakteristický pojetím dopravního zpravodajství 
jako klíčového prvku celé programové skladby (nejen samotného mluveného slova), 
jeho obohacením o cizojazyčné verze a jeho kombinací a doplněním o rady, tipy a 
informační servis pro motoristy, specializované pořady pro motoristy a zvláštní pořady 
zaměřené na bezpečnost silničního provozu je na daném území originální a 
nevyskytuje se v této podobě v žádném z již vysílaných programů. Ačkoliv je zde 
dopravní zpravodajství obsaženo např. v programech COUNTRY RÁDIO, Fajn Rádio, 
KISS Proton, Rádio Beat či Rádio Blaník, v žádném z těchto programů rozhodně 
netvoří jeho nosný prvek a není kombinováno a obohaceno o další servisní informace 
a specializované pořady pro motoristy. 

Totéž ohledně mluveného slova jako hlavního prvku programové skladby Rádia 
Dálnice platí též při porovnání programové skladby Rádia Dálnice s programy 
zachytitelnými na územích pokrytých zbylými vysílači Troubsko, Chodov a Horní 
Heršpice. 

Ve vztahu k území pokrytému signálem z vysílače Černice byl projekt Rádia Dálnice 
z hlediska základních dílčích kritérií mluveného slova hodnocen dvěma body ze tří, 
když navrhovaný parametr 7% v prime time (bez stanovení mimo prime time) 
nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytého území (tedy nebyl udělen bod), avšak podíl 
autorsky vyrobených pořadů dosahuje nejméně 50 % a od 6 do 18 hodin je součástí 
programové skladby 1x za hodinu všeobecné zpravodajství a 4x dopravní 
zpravodajství - 5 zpravodajských a servisních vstupů za hodinu přesahuje podle 
dostupných údajů průměr programů vysílaných pokrytém území z vysílače Černice. 
Obdobné hodnocení platí též ve vztahu k území pokrytému signálem z vysílače Horní 
Heršpice, Chodov a Troubsko. 
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V základních dílčích kritériích hudebního formátu - ve vztahu k území pokrytému 
signálem z vysílače Černice - nebyl projektu Rádio Dálnice udělen žádný bod, neboť 
na pokrytém území je již vysíláno více programů s obdobným hudebním formátem a 
hudební žánry obsažené v hudebním formátu jsou obsaženy v programech již na 
území vysílajících. Jako příklad i žánrově obdobného formátu lze uvést Rádio 
Frekvence 1. Obdobné hodnocení platí též ve vztahu k území pokrytému signálem 
z vysílače Horní Heršpice, Chodov a Troubsko. 

V základních dílčích kritériích lokalizace programu byl projekt Rádia Dálnice ve vztahu 
ke všem čtyřem pokrytým územím (signál z vysílačů Černice, Troubsko, Chodov a 
Horní Heršpice) hodnocen nejvýše dosažitelnými třemi body, když se jedná o program 
vyráběný účastníkem řízení, nikoliv přebíraný a hlavní prvek programové skladby, tj. 
dopravní zpravodajství, bude pokrývat lokalitu vymezenou dosahem předmětných 
vysílačů i širší region, jak je doloženo vyjednanou a fungující spoluprací s Policií ČR, 
BESIP a dalším státními institucemi a úřady se vztahem k dopravní problematice. 

V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt Rádia Dálnice hodnocen vždy 
dvěma body ze dvou možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je sice 
vymezena značně široce (starší 18 let), ve vztahu k projektu Rádia Dálnice je však 
významnější jiné hledisko vymezení cílové skupiny, a to zaměření na řidiče, motoristy 
či obecně posádky vozidel, což koresponduje s povahou území pokrytého vysílači, jež 
jsou předmětem řízení. Zde, ve vztahu k této cílové skupině, specializovaný program 
Rádia Dálnice pokrývá ty oblasti, kde cílová skupina není plně saturována. 
Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu obvyklá, jednotlivé 
programové prvky s touto cílovou skupinou korespondují a pokrývají průřezově celou 
cílovou skupinu. 

Ve vztahu k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle §17, odst. 1 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. byl tak vítězný žadatel hodnocen nejlépe ze všech 
účastníků řízení (pouze u jednoho dalšího ze žadatelů byla shledána obdobná míra a 
kvalita naplnění tohoto zákonného kritéria), a to zejména s ohledem na originální 
obsah mluveného slova, jež je navíc preferovaným prvkem programové skladby Rádia 
Dálnice. Na pokrytých území dosud nevysílá program, kde by hlavním programovým 
prvkem bylo pokročilé dopravní zpravodajství doplněné o specializovaný servis a 
pořady pro motoristy v takovémto rozsahu a takto komplexně pojaté. Navíc 
programová skladba Rádia Dálnice trefně využívá specifika udělovaných kmitočtů, 
které pokrývají i frekventované úseky významných pozemních komunikací. To skýtá 
předpoklad, že program vítězného žadatele by si mohl nalézt odpovídající 
posluchačskou obec. 

Rada dále hodnotila přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Rada považuje toto zákonné kritérium u 
vítězného účastníka řízení za splněné. Účastník řízení vytváří svůj vlastní originální 
program, v němž jsou přítomny vlastní autorské pořady v rozsahu nejméně 50%. 
Součástí programové skladby jsou specializované pořady pro různé skupiny řidičů a 
také originální pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu, které již vítězný 
žadatel skutečně vytváří a vysílá na jiném kmitočtu na základě licence udělené v roce 
2008. Zde také vítězný žadatel doložil spolupráci s BESIP a dalšími státními orgány a 
institucemi. Vítězných uchazeč podporuje začínající umělce zařazováním písniček 
nových českých umělců do vysílání a také marketingově, při vydávání nových alb, 
zejména však provozuje také nahrávací studio, které zvýhodněně využívají začínající 
umělci. Tyto skutečnosti jsou Radě známy a potvrzeny též z otevřených zdrojů. 
Ve dvou základních dílčích kritériích bylo tak vítěznému žadateli uděleno po dvou 
bodech, podporu kulturních akcí žadatel tvrdil v podobě zařazování informací o akcích 
z kulturního, sportovního a společenského života, ovšem nedokládal. Závěr o splnění 
tohoto zákonného kritéria je odůvodněn přímou podporou začínajících umělců 
zejména ve formě zvýhodněného poskytnutí nahrávacího studia, kterou Rada 
považuje za významnější a přínosnější než podporu nepřímou např. anoncováním či 
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sponzoringem kulturních akcí, a také prokázanou tvorbou originálních a 
specializovaných pořadů pro motoristy a pořadů zaměřených na problematiku 
bezpečnosti silničního provozu. 

Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a 
jiných menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb. Rada vzala v úvahu zejména úmysl vítězného žadatele zaměřit se na 
cizím jazykem hovořící menšiny, tedy zejména na cizince, přičemž jako způsob 
podpory zamýšlený vítězným žadatelem ze žádosti o licenci vyplývá zejména 
cizojazyčné dopravní zpravodajství a informace o akcích z kulturního, sportovního a 
společenského života menšin, jakož i zpravodajství reagující na aktuální témata ze 
života menšin. 

V základních dílčích kritériích ve vztahu k podpoře menšin byla žádost vítězného 
žadatele hodnocena nadprůměrně a Rada dospěla k závěru o tom, že i toto zákonné 
kritérium vítězný účastník řízení splnil. Rada ocenila zejména dosud v nabídce 
rozhlasových programů chybějící prvek cizojazyčného dopravního zpravodajství, který 
nejenže umožní cizojazyčným posluchačům poslech vysílání, ale navíc jim poskytne 
také užitečné a nanejvýš praktické informace. Uspokojí tak najednou více potřeb 
cizojazyčných menšin. 

Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o 
žádostech o licence v žádosti vítězného účastníka řízení dospěla Rada k závěru, že 
zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě 
žádost společnosti Routě Rádio s.r.o. Rada považuje žádost účastníka řízení Routě 
Rádio s.r.o. za vyváženou a nabídnutý projekt Rádia Dálnice za originální a nový ve 
vztahu k pokrytým územím, navíc vhodně využívající specifikum území pokrytého 
udělovanými kmitočty (tj. frekventované významné dálniční úseky). 

Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností 
významných pro rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníků řízení se žádostmi 
ostatních účastníků. Popis správní úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení 
důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné skutečnosti významné pro 
rozhodnutí Rady v míře vyšší než jednotliví ostatní uchazeči, je pro přehlednost 
uveden vždy v příslušných částech odůvodnění výroků o zamítnutí žádostí ostatních 
žadatelů v následujícím textu tohoto rozhodnutí. 

Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají zejména ve nejvyšší 
míře a kvalitě naplnění zákonného kritéria přínosu navrhované programové skladby 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území 
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kde byl obdobně 
hodnocen pouze jeden další účastník řízení, a v současně zjištěné nejvyšší míře 
naplnění zákonných kritérií přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, 
etnických a jiných menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb. a přínosu vítězného uchazeče pro rozvoj původní tvorby 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., v nichž žádost 
úspěšného účastníka řízení překonala žádosti ostatních účastníků. Jako zcela 
splněné v žádosti úspěšného žadatele pak byly vyhodnoceny i skutečnosti významné 
pro rozhodnutí Rady uvedené v §17, odstavci 1, písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb. 

Po přijetí rozhodnutí o udělení licence tak Radě nezbylo, než se transparentním 
a přezkoumatelným způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého 
hodnocení ve vztahu k neúspěšným žadatelům. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení NONSTOP s.r.o., který požádal o udělení licence 
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k provozování hudebního vysílání s informacemi pod názvem programu Rádio 
Krokodýl. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání na základě licence k rozhlasovému 
vysílání č. Ru/10/99, Rádio Krokodýl, Brno — Hády, licence č. RU/119/02, Rádio 
Krokodýl, Vyškov a č.j. cun 4708/08 Rádio Jihlava, Jihlava - Hosov. Rada nemá ve 
vztahu k jeho dosavadnímu podnikání v této oblasti negativních poznatků. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel provozuje 
rozhlasové vysílání již 18 let a lze jej tedy považovat i po ekonomické stránce za 
stabilní subjekt. Žadatel je připraven financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních 
zdrojů, což lze s ohledem na stabilitu žadatele, již probíhající vysílání programu Rádio 
Krokodýl z jiných kmitočtů a zkušenosti žadatele považovat za realistický předpoklad, 
proto byl žadatel v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen 
jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž 
hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a 
Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho vlastníkům bylo vedeno 
jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak podle 
názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit 
včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, 
když od roku 1994 provozuje vysílání programu Rádio Krokodýl. Jednatel účastníka 
řízení Ing. Michal Plachý se dlouhodobě pohybuje v oblasti provozování rozhlasového 
vysílání, je ředitelem Rádia Krokodýl po celou dobu jeho vysílání a i předtím pracoval 
v Českém rozhlasu Brno. Stejně tak manažerský tým účastníka řízení lze považovat 
za zkušený s ohledem na dlouhodobé provozování rozhlasového vysílání tímto 
účastníkem řízení. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních 
informací, když v projektu počítá s rozšířením týmu spolupracovníků a kontaktů i do 
Prahy a Plzně včetně vybudování samostatných pracovišť v těchto dvou městech. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro 
zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Účastník 
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti 
hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven 
k včasnému zahájení vysílání. 

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 omezeným, jejímž jediným společníkem je fyzická osoba - Ing. 
Michal Plachý 

V základním dílčím kritériu znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci 
byl tak žadatel hodnocen 1 bodem, neboť jediným společníkem žadatele je fyzická 
osoba zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. 

Stejně tak jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím 
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto 
i toto základní dílčí kritérium bylo u žadatele hodnoceno 1 bodem. Vlastnická struktura 
žadatele je jednoduchá a otevřená. Společnosti s ručením omezeným (tuto právní 
formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná 
vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve 
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veřejném českém obchodním rejstříku, budou pod kontrolou Rady a nebude třeba je 
dohledávat v jiných zdrojích. 

Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele 
lze uvést, že vlastnické vztahy u žadatele jsou stabilní, když k poslední změně došlo 
již v březnu 1996. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Vyšla při tom z toho, že předložený projekt Rádia Krokodýl je charakterizován jako 
hudební vysílání s informacemi. Hudební formát je tvořen především melodickými 
skladbami z oblasti popu a rocku, s deklarovanou snahou maximálně využívat i 
nahrávek českých interpretů. Mluvené slovo s podílem 7-10% na vysílacím času 
zahrnuje zpravodajství, dopravní informace, zprávy o počasí a přesném čase, vstupy 
se soutěžemi a zajímavostmi z regionu a z různých oblastí společenského života. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že žánry pop a rock jsou již na pokrytých územích přítomny v nabídce většího 
počtu programů a také že obdobný hudební formát je v každé ze sledovaných 
územních oblastí obsažen ve větším počtu již vysílaných programů (v oblasti pokryté 
vysílačem Černice např. Fajn Rádio, Rádio Impuls, Hitrádio FM Plus s obdobným AC 
formátem, v oblasti pokryté vysílačem Troubsko také Rádio Impuls, Rádio Jih a zde již 
zachytitelné Rádio Krokodýl, v oblasti pokryté vysílačem Chodov Fajn Rádio, Rádio 
Impuls, Rádio HEY, v oblasti pokryté vysílačem Horní Heršpice Rádio Impuls, Rádio 
Jih a i zde již zachytitelné Rádio Krokodýl). V základních dílčích kritérií týkající se 
hudebního formátu tak nebyly přiděleny žádné body. 

Z hlediska mluveného slova bylo ve dvou ze tří základních dílčích kritérií přiděleno po 
jednom bodu, neboť autorské pořady tvoří 50% mluveného slova (všechny jsou 
vyráběny přímo žadatelem) a podíl zpravodajství a servisních informací tvoří 50% 
mluveného slova (tedy 5% podílu na vysílání), což je podle dostupných údajů lehce 
nad hranicí střední hodnoty v pokrytém území, navrhovaný podíl mluveného slova 
však nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytých území, zde proto nebyl přidělen bod. 
Zároveň při porovnání se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech 
čtyřech pokrytých územích nelze opomenout, že prvky mluveného slova nabízené 
projektem tohoto účastníka řízení (zpravodajství, dopravní informace, zprávy o počasí 
a přesném čase, vstupy se soutěžemi a zajímavostmi z regionu a z různých oblastí 
společenského života) jsou v již vysílající programech relativně standardní a hojné (v 
oblasti pokryté vysílačem Černice např. Fajn Rádio, Kiss Proton, Hitrádio FM Plus, v 
oblasti pokryté vysílačem Troubsko také Rádio HEY, Rádio Beat a zde již zachytitelné 
Rádio Krokodýl, v oblasti pokryté vysílačem Chodov Expres rádio, Fajn Rádio, Rádio 
Beat, Rádio HEY, v oblasti pokryté vysílačem Horní Heršpice Rádio HEY, MAGIC 
BRNO a i zde již zachytitelné Rádio Krokodýl), přičemž nejsou obohaceny o další 
prvky jako např. specializované pořady apod. 

Z hlediska lokalizace programu bylo u dvou hodnocených pokrytých území (Horní 
Heršpice, Troubsko) přiděleno po jednom bodu ve všech sledovaných základních 
dílčích kritériích, neboť program není přebíraný a je zde dostatečně podložený 
předpoklad orientace na daný region i lokalitu, když účastník řízení zde svůj program 
Rádio Krokodýl již vysílá. U zbylých dvou hodnocených pokrytých území byly 
přiděleny body pouze u dvou ze tří základních dílčích kritérií, když žadatel sice 
deklaruje zřízení samostatných pracovišť v regionech Praha a Plzeň, nedokládá však 
užší orientaci na signálem pokrytou lokalitu. 
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Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu vždy pouze u jednoho ze dvou 
základních dílčích kritérií, neboť sice programová nabídka žadatele je pro danou 
skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou 
skupinu, avšak na všech pokrytých územích je navrhovaná cílová skupina 20 - 39 let 
s přesahem 15 - 49 let již dostatečně uspokojena stávající nabídkou programů, a to i 
programy s obdobným formátem (jak jsou uvedeny již výše). 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele, a to 
zejména s ohledem na mluvené slovo vyznačující se významnou úlohou pokročilého 
dopravního zpravodajství doplněného o specializovaný servis a originální pořady pro 
motoristy, zatímco hodnocený žadatel nabízel pouze standardní prvky mluveného 
slova neobohacené o žádné specializované tématické pořady. Program vítězného 
žadatele je navíc důsledně zaměřen na pokrytou lokalitu a uspokojuje potřeby 
specifické cílové skupiny řidičů přítomných v pokrytých lokalitách, nacházejících se u 
frekventovaných úseků dálnic. Přínos hodnoceného žadatele k rozmanitosti stávající 
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích jako celku snižuje též 
fakt, že na dvou dílčích pokrytých územích je jeho program Rádio Krokodýl již 
zachytitelný. 

Projekt žadatele NONSTOP s.r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní 
tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal ve dvou ze tří 
zde zvažovaných základních dílčích kritérií po jednom bodu (ze dvou možných), neboť 
žadatel sice vytváří vlastní zpravodajství a další pořady, které však označil pouze 
názvy a nelze je tedy dostatečně konkrétně hodnotit z hlediska jejich rozsahu, podle 
programové sk ladbyse zdá, že nejde o ucelené tématické pořady, ale pouze o 
jednotlivé vstupy. Částečné naplnění druhého základního hodnotícího kritéria je 
odůvodněno pořadem „Víkend s kde žadatel představuje i začínající interprety. Ve 
vztahu k podpoře kulturních akcí lze částečné naplnění spatřovat ve spolupráci 
s kulturními institucemi v Brně a podpoře kulturních akcí v Brně, žadatel však toto 
základní dílčí kritérium nijak nenaplňuje pro další hodnocené regiony Prahy a Plzně. 
Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti 
hodnoceného žadatele považována za pouze částečně splněnou a míra jejího 
naplnění je menší než v žádosti vítězného žadatele, neboť ten vytváří originální 
pokročilé dopravní zpravodajství, původní tématické pořady pro motoristy a pořady 
zaměřené na bezpečnost provozu a začínající umělce podporuje navíc též 
prostřednictvím svého nahrávacího studia. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla 
k závěru o jeho částečném naplnění. Ve vztahu k pokrytým územím v regionu Brna 
žadatel specifikoval konkrétní menšiny (národnostní, sociální a zdravotně 
stratifikované), které by podporoval a tento záměr věrohodně doložil svým již 
provozovaným vysíláním. Ve vztahu k regionu Brna žadatel rovněž uvedl a doložil 
konkrétní způsoby podpory, nejen mediálními kampaněmi, ale i vlastními projekty. 
Zaměření na konkrétní menšiny ani konkrétní způsoby podpory však hodnocený 
žadatel nedoložil ve vztahu ke zbylým pokrytým územím v regionech Prahy a Plzně. 
Vzhledem k tomu je tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady v žádosti 
hodnoceného žadatele považována za pouze částečně splněnou a míra jejího 
naplnění je menší než v žádosti vítězného žadatele, který přínos v oblasti rozvoje 
kultury menšin ve své žádosti deklaroval a osvědčil ve vztahu ke všem pokrytým 
územím. 

Rada ve svém hodnocení žadatele NONSTOP s.r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 
231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. 
Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči NONSTOP s.r.o. licence k vysílání udělena 
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nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 
17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč NONSTOP s.r.o. 
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše 
popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení MAX LOYD, s.r.o., který požádal o udělení licence 
k provozování vysílání komerční rozhlasové stanice zaměřené na informace pod 
názvem programu RÁDIO CENTRUM. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání programu DANCE RÁDIO na 
základě dříve udělené licence. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání 
v této oblasti negativních poznatků. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je 
připraven financovat vysílání kombinací vlastních zdrojů, provozních výnosů projektu 
a doplnění prostředků od skupiny Lagardere ČR, s níž je majetkově propojen. Dále, 
jak doloženo bankovní informací Komerční banky a.s., by účastník řízení mohl využít 
bankovního úvěru. Základní dílčí kritérium způsobu financování programu je touto 
realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno. Finanční spolehlivost 
žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť 
byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by 
mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky 
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání 
již více než 6 let, navíc může čerpat zkušenosti od majetkově propojené skupiny 
Lagardere, která provozuje v ČR terestrická i internetová rádia. Jednatel účastníka 
řízení Michel Fleischmann je činný v oboru rozhlasového vysílání od roku 1991, tj. od 
počátků soukromého rozhlasového vysílání v tehdejším Československu, Kateřina 
Lojdová je rovněž dlouholetou jednatelkou účastníka řízení. Manažerský tým 
účastníka řízení lze rovněž považovat za zkušený, o řízení projektu se stará Martin 
Pokorný, který v rádiích na řídících funkcích působí od roku 2005 a další novináři. 
Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací, k čemuž 
využije stávající pobočky v Plzni, v Praze a v Brně. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro 
zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Účastník 
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti 
hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven 
k včasnému zahájení vysílání. 

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 omezeným, jejímiž společníky jsou: 

o fyzická osoba - Kateřina Lojdová, obchodní podíl 33% 
o fyzická osoba - Michel Fleischmann, obchodní podíl 33% 
o právnická osoba - RMC s.r.o., obchodní podíl 34%. 

V absolutní hodnotě největší obchodní podíl na společnosti žadatele má tak sice 
právnická osoba RMC s.r.o., jejímiž největšími společníky jsou společnosti Lagardere 
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Active ČR, a.s. a INFINITIV spol. s r.o., většinový podíl 66% na společnosti žadatele je 
však pod kontrolou uvedených fyzických osob. 

Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání 
žádosti o licenci se Rada přiklonila spíše k hodnocení jedním bodem, když z vlastnické 
struktury žadatele jsou známi vlastníci v souhrnu majoritního podílu na společnosti 
žadatele, byť jde o dvě fyzické osoby. Tyto dvě fyzické osoby společnou silou svých 
obchodních podílů mohou vykonávat rozhodující vliv na činnost žadatele o licenci. 

Rovněž u základního dílčího kritéria předpokladů pro transparentnost převodů podílů v 
žadateli a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků 
do budoucna se Rada přiklonila k udělení jednoho bodu. Společnosti s ručením 
omezeným (tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním 
rejstříku. Ve většině je přitom vlastnická struktura žadatele otevřená a skýtá tedy 
předpoklad, že faktické změny vlastnických poměrů v rozsahu přinejmenším 
majoritního 66% podílu na žadateli budou patrné a zjistitelné z českého obchodního 
rejstříku a budou podléhat pravomoci Rady v souladu s jejími oprávněními danými 
zákonem č. 231/2001 Sb. 

Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele 
lze uvést, že vlastnické vztahy jsou stabilní po relativně dlouhou dobu více než pěti let, 
navíc při poslední změně šlo pouze o vstup menšinového společníka - právnické 
osoby. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu RÁDIO CENTRUM žadatel 
v žádosti o licenci uvádí zejména informace o hudebním formátu, který označuje jako 
Urban Contemporary (UC). Formát je zaměřen na cílovou skupinu od 20 do 49 let, na 
městskou populaci a zahrnuje širokou paletu žánrů od klasické taneční hudby, hiphopu, 
elektra, house, grime, electroclash až po r'n'b, zaměřuje se výrazně na českou klubovou 
scénu. Pokud jde o mluvené slovo, je žádost o licenci značně kusá, hovoří pouze o podílu 
mluveného slova na týdenním vysílacím času ve výši 6-11% a vytváření specializovaných 
pořadů o trendech, nových technologiích, nových hudebních projektech, mladých umělcích 
a jejich aktivitách a pořadů týkajících se problematiky EU. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že přinejmenším některé jím navržené žánry souhrnně označené jako hudební 
formát Urban Contemporary jsou již na pokrytých územích přítomny v nabídce 
vysílajících programů (v oblasti pokryté vysílačem Černice např. Kiss Proton s taneční 
hudbou, v oblasti pokryté vysílačem Troubsko Rádio Jih a Rádio Krokodýl s taneční 
hudbou, v oblasti pokryté vysílačem Chodov Dance Rádio, RÁDIO 1 s taneční hudbou 
a hip hopem, Rádio Bonton s house music, Rádio Spin s R'n'b, v oblasti pokryté 
vysílačem Horní Heršpice Rádio Jih a Rádio Krokodýl s taneční hudbou) a také že 
obdobný hudební formát je již obsažen v nabídce vysílajících programů v oblasti 
pokryté vysílačem Chodov v podobě Dance Radia. 

Z hlediska mluveného slova bylo ve dvou ze tří základních dílčích kritérií přiděleno po 
jednom bodu, neboť podstatná část programu je vyrobena autorsky (15-40%) a byť 
není uveden podíl, četnostně podíl zpravodajských a servisních informací v prime 
time, 1x v hodině od 6-18 hodin, 4-6 minut v hodině je mírně nad průměrem, 
navrhovaný podíl mluveného slova však nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytých 
území, zde proto nebyl přidělen bod. Zároveň je pravdou, že mluvenému slovu je 
v žádosti o licenci věnována malá pozornost, projekt nepředstavuje ucelenou nabídku 
v této oblasti, když pouze útržkovitě zmiňuje některá zamýšlená témata pořadů. Při 
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porovnání se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích nelze opomenout, že všechny prvky mluveného slova jsou v 
oblasti pokryté vysílačem Chodov obsaženy ve vysílání Dance Radia, v oblasti 
pokryté vysílačem Černice jsou hudební pořady obsaženy v nabídce Radia Beat, 
Radia Samson, v oblasti pokryté vysílačem Horní Heršpice jsou hudební pořady 
rovněž obsaženy v programu Radia Beat, evropské zpravodajství zahrnuje Rádio 
HEY, v oblasti pokryté vysílačem Troubsko jsou hudební pořady rovněž obsaženy 
v programu Radia Beat, evropské zpravodajství zahrnuje Rádio HEY. 

Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze v jednom ze sledovaných 
základních dílčích kritérií, neboť program žadatele není přebíraný. U zbylých dvou 
sledovaných základních dílčích kritérií nebyly přiděleny body, neboť žadatel 
nedokládá ve vztahu k žádnému z dotčených území užší orientaci na region ani na 
signálem pokrytou lokalitu. 

Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno vždy po jednom bodu o obou základních 
dílčích kritérií, neboť programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, 
jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu a navrhovaná 
cílová skupina 20 - 49 let s přesahy je sice relativně široce definovaná, ale vedle 
věkového rozmezí žadatel deklaruje také zaměření na jiným hlediskem definovanou 
cílovou skupinu městského obyvatelstva, přičemž takové zaměření je do jisté míry 
souladné s umístěním přidělovaných kmitočtů. 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele, a to 
opět zejména s ohledem na mluvené slovo vyznačující se významnou úlohou 
pokročilého dopravního zpravodajství doplněného o specializovaný servis a originální 
pořady pro motoristy včetně pořadů o problematice bezpečnosti silničního provozu, 
zatímco ve vztahu k hodnocenému žadateli nelze přehlédnout, že v oblasti pokryté 
signálem z vysílače Chodov se již vysílá obdobný program v podobě Dance Radia 
(jeho provozovatelem je také hodnocený žadatel) a jednotlivé programové prvky 
žadatele jsou obsaženy i v jiných programech na všech pokrytých územích. Žádost 
hodnoceného žadatele je navíc velmi kusá, pokud jde o mluvené slovo, což 
kontrastuje s propracovaným mluveným slovem v projektu vítězného žadatele, navíc 
důsledně zaměřeným na pokrytou lokalitu a uspokojujícím potřeby specifické cílové 
skupiny řidičů přítomných v pokrytých lokalitách, nacházejících se u frekventovaných 
úseků dálnic. S ohledem na situování přidělovaných vysílačů do blízkosti dálničních 
tahů, byť v oblasti velkých měst, převažuje přínos vítězného žadatele v zaměření na 
řidiče nad přínosem hodnoceného žadatele v zaměření na městské obyvatelstvo, jež 
je přece jen obecnější a nevystihuje tak přesně specifikum vysílačů umístěných u 
dálnic. Řidiči také svůj specializovaný dopravní program zatím nemají, zatímco např. 
v Praze již vysílání Dance Rádio s obdobným formátem. 

Projekt žadatele MAX LOYD, s.r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden 
bod ze dvou možných v základním dílčím kritériu vlastních autorských pořadů, neboť 
vlastní autorské pořady jsou v projektu uvedeny podílem 15-40%, uchazeč ovšem 
uvádí, že část pořadů bude nakupovat. Ve vztahu k podpoře začínajících umělců 
žadatel neuvádí ani nedokládá konkrétní záměry, Radě je z úřední činnosti známa 
podpora poskytovaná v Praze Dance Radiem též provozovaným žadatelem. Proto 
v tomto základním dílčím kritériu byl přidělen jeden bod ve vztahu k územní oblasti 
Chodov a žádné body ve vztahu k dalším územním oblastem. Žádné body pak nebyly 
přiděleny ve vztahu podpoře kulturních akcí, neboť žadatel zde neuváděl ani 
nedokládal významnější konkrétní záměry. Tato zákonná skutečnost významná pro 
rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele považována za pouze 
částečně splněnou a míra jejího naplnění je menší než v žádosti vítězného žadatele, 
neboť ten ve významném rozsahu realizuje vlastní původní tvorbu (originální pokročilé 
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dopravní zpravodajství, původní tématické pořady pro motoristy a pořady zaměřené 
na bezpečnost provozu) a začínající umělce podporuje navíc též prostřednictvím 
svého nahrávacího studia. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla 
k závěru o malé míře jeho naplnění. Žadatel se zaměřuje pouze na národnostní 
menšiny, zmiňuje jich však více bez toho, aby svou pozornost zaměřil konkrétně a 
uvedl, jaké konkrétní potřeby menšin v oblasti rozvoje kultury hodlá uspokojovat. 
Velký počet zmiňovaných menšin může vést k rozmělnění podpory a k povrchnosti. 
Jako způsob podpory menšin pak žadatel uvádí pouze vysílání specializovaných 
pořadů (bez konkrétní specifikace, proto tento záměr žadatele nelze náležitě 
vyhodnotit), případně u romské menšiny zpravodajství a hudbu. Míra naplnění této 
zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady je tedy v žádosti hodnoceného 
žadatele menší než v žádosti vítězného žadatele, a to zejména s ohledem na větší 
konkrétnost, cílenost a také osvědčení záměrů vítězného žadatele. 

Rada ve svém hodnocení žadatele MAX LOYD, s.r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 
231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. 
Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči MAX LOYD, s.r.o. licence k vysílání udělena 
nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 
17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč MAX LOYD, s.r.o. 
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše 
popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení RADIO BONTON a.s., který ve své první žádosti 
podané v tomto řízení požádal o udělení licence k provozování vysílání hudebního 
HIT rádia doplněného informacemi ze showbusinessu pod názvem programu RÁDIO 
MELODIE. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i internetového 
rozhlasového vysílání. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání v této 
oblasti negativních poznatků. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je 
připraven financovat vysílání kombinací vlastních zdrojů, provozních výnosů projektu 
a doplnění prostředků od skupiny Lagardere ČR, s níž je majetkově propojen. Dále, 
jak doloženo bankovní informací Komerční banky a.s., by účastník řízení mohl využít 
bankovního úvěru. Základní dílčí kritérium způsobu financování programu je touto 
realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno. Finanční spolehlivost 
žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť 
byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by 
mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky 
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, 
neboť je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i internetového 
rozhlasového vysílání. Předseda představenstva účastníka řízení Michel Fleischmann 
je činný v oboru rozhlasového vysílání od roku 1991, tj. od počátků soukromého 
rozhlasového vysílání v tehdejším Československu, členové představenstva účastníka 
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řízení Miroslav Hrnko a Miroslav Šimánek mají rovněž mnoho zkušenosti v oboru 
rozhlasového vysílání, Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém odvětví od roku 1996 a 
Miroslav Šimánek je finančním a provozním ředitelem společnosti Lagardere ČR. 
Manažerský tým účastníka řízení lze rovněž považovat za zkušený, o řízení projektu 
se stará Martin Pokorný, který v rádiích na řídících funkcích působí od roku 2005 a 
další novináři. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních 
informací, k čemuž využije stávající pobočky v Plzni, v Praze a v Brně. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro 
zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Účastník 
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti 
hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven 
k včasnému zahájení vysílání. 

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 
akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je právnická osoba - společnost 
LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL.SA, 750 08 Paříž, 28 Rue Francois 
ler, Francouzská republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele 
z údajů sdělených žadatelem vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO 
INTERNATIONAL.SA, je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost 
Lagardere SCA, Francie, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve 
společnosti LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL.SA v rozsahu 99,18%, 
na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje 
absolutní majoritou (to vyplývá ze str. 26 a str. 186 Reportu dodaného žadatelem). 

Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti Lagardere SCA, akciový kapitál 
společnosti Lagardere SCA byl ke dni 31.12.2010 rozdělen na 131 133 286 ks akcií, 
přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 73 068 akcionářů. Žadatel 
doložil dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby 
mající vliv na její řízení. Akcie společnosti Lagardere SCA jsou veřejně obchodovány 
prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE) -
Euronext Paris. 

Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání 
žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze 
z podkladů doložených žadatelem zjistit osobu, která má patrně významný individuální 
podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud Lagardere. S ohledem na zřejmě velmi 
rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného akcionáře je zde 
značně omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého 
zneužití médií k prosazování partikulárních politických, ekonomických či jiných 
soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný akcionář žadatele je vlastněn jediným 
subjektem a potud je tak vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž zároveň 
skupina Lagardere je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný 
s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady 
namístě hodnotit toto základní dílčí kritérium jako nesplněné. 

Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době podání žádosti o 
licenci, pokud však jde o druhé základní dílčí kritérium - předpoklady pro 
transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou 
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve vztahu k němu 
bod nepřidělit a tedy nepovažovat jej za splněné, neboť ke změnám v osobě fakticky 
kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou 
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž 
vyloučit možnou další konsolidaci vlastnických poměrů u subjektu kontrolujícího 
jediného akcionáře žadatele a tím vytvoření dalšího výraznějšího, silnějšího akcionáře, 
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který by mohl vykonávat významnější vliv. Taková změna by se přitom nijak 
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. 

Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele považuje 
Rada za splněné, když vlastnické vztahy ve společnosti žadatele jsou stabilní po 
relativně dlouhou dobu téměř šesti let. 

S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost 
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je 
naplněna pouze částečně, tedy v menší míře než u vítězného žadatele, jehož 
vlastnická struktura na rozdíl od nyní hodnoceného žadatele skýtá předpoklad 
transparentnosti převodů podílů ve vítězném žadateli a s tím související předpoklad 
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna. Vlastnická struktura 
vítězného žadatele je relativně jednoduchá a otevřená, u společníka - právnické 
osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením omezeným 
mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura 
vítězného žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném 
českém obchodním rejstříku a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu RÁDIO MELODIE ze žádosti 
o licenci vyplývá, že se jedná primárně o hudební rádio. Pokud jde o hudební formát, 
neuvádí žadatel v žádosti o licenci konkrétní žánry, deklaruje však zaměření na české 
a zahraniční novinky a zavedené hity posledních 10 let, s cca 20% podílem domácí 
produkce. Hudba na RÁDIU MELODIE má kompletně zmapovat český i zahraniční 
hudební trh s ohledem na současné trendy a zároveň se okrajově vracet k tomu nejlepšímu 
z let devadesátých. Mluvené slovo žadatel předpokládá s podílem 5-10% na vysílacím 
času s tím, že bude poskytovat informace společensky užitečné pro preferovanou cílovou 
skupinu žen, s předpokladem tvorby specializovaných pořadů o výchově dětí, trendech, 
nových technologiích, nových hudebních projektech, mladých umělcích a jejich aktivitách. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že ve všech oblastech pokrytých signálem z vysílačů, jež jsou předmětem 
řízení, je již obdobný hudební formát obsažen v nabídce vysílajících programů. 
S ohledem na fakt, že žadatel nespecifikuje konkrétní žánry a akcentuje zaměření na 
hudební novinky, považuje Rada za obdobný tomu navrženému žadatelem především 
hudební formát AC, resp. Hot AC založený na brzkém zařazování nejnovějších hitů 
spolu s vysíláním největších hitů posledních deseti až dvaceti let. V oblasti pokryté 
vysílačem Černice tento formát vysílají např. Rádio EVROPA 2 Západ, Kiss Proton 
nebo Hitrádio FM Plus, v oblasti pokryté vysílačem Chodov EVROPA 2, Rock Zone 
105,9, v oblasti pokryté vysílačem Horní Heršpice a Troubsko Rádio Jih a Rádio 
EVROPA 2 Morava. 

Z hlediska mluveného slova bylo ve dvou ze tří základních dílčích kritérií přiděleno po 
jednom bodu, neboť část programu je vyrobena autorsky (10-25%, lze se tedy ještě 
přiklonit k hodnocení jedním bodem) a byť není uveden podíl, četnostně přítomnost 
zpravodajských a servisních informací v prime time, 1x v hodině od 6-18 hodin od 
pondělí do pátku, o víkendech mírně odlehčené, 4-6 minut v hodině je mírně nad 
průměrem, navrhovaný podíl mluveného slova však nepřevyšuje střední hodnotu z 
pokrytých území, zde proto nebyl přidělen bod. Mluvené slovo zabírá relativně menší 
část prostoru věnovaného v žádosti o licenci programové skladbě, je akcentována 
hudba. Při porovnání se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech 
čtyřech pokrytých územích lze dospět k závěru, že určitým přínosem může být 
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orientace na ženy a vysílání specializovaných pořadů pro ženy, např. o výchově dětí, 
na druhé straně nelze opomenout, že některé prvky mluveného slova jsou v oblasti 
pokryté vysílačem Chodov obsaženy ve vysílání Dance Radia, v oblasti pokryté 
vysílačem Černice jsou hudební pořady obsaženy v nabídce Radia Beat, Radia 
Samson, v oblasti pokryté vysílačem Horní Heršpice jsou hudební pořady rovněž 
obsaženy v programu Radia Beat, v oblasti pokryté vysílačem Troubsko jsou hudební 
pořady rovněž obsaženy v programu Radia Beat. 

Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze v jednom ze sledovaných 
základních dílčích kritérií, neboť program žadatele není přebíraný. U zbylých dvou 
sledovaných základních dílčích kritérií nebyly přiděleny body, neboť žadatel 
nedokládá ve vztahu k žádnému z dotčených území užší orientaci na region ani na 
signálem pokrytou lokalitu, deklaruje pouze zaměření na cílovou skupinu žen. 

Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno vždy po jednom bodu o obou základních 
dílčích kritériích, neboť programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, 
jednotlivé programové prvky korespondují se zvolenou cílovou skupinou definovanou 
nejen věkem 24 - 49 let, ale i jiným hlediskem, a to pohlavím (ženy). Takto 
definovanou cílovou skupinu nelze považovat za zcela uspokojovanou na pokrytých 
územích. 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele. Za 
situace, kdy u hodnoceného žadatele nebyl shledán přínos v oblasti hudebního 
formátu, který byl i z pohledu hodnoceného žadatele vyjádřeného obsahem žádosti o 
licenci významnější, nezbylo než opět zohlednit vyšší přínos k rozmanitosti nabídky 
rozhlasových programů u vítězného žadatele daný zejména mluveným slovem 
vyznačujícím se významnou úlohou pokročilého dopravního zpravodajství doplněného 
o specializovaný servis a originální pořady pro motoristy včetně pořadů o problematice 
bezpečnosti silničního provozu. Ve vztahu k hodnocenému žadateli je sice možné u 
mluveného slova hovořit o určitém přínosu z hlediska orientace na ženy a tvorby 
specializovaných pořadů pro ženy, nelze ale také přehlédnout, že některé programové 
prvky mluveného slova navrhované žadatelem jsou obsaženy i v jiných programech 
na všech pokrytých územích flak podrobněji uvedeno výše). Větší přínos v oblasti 
mluveného slova u vítězného žadatele podtrhuje větší propracovanost a podrobnost 
jeho žádosti a důsledné zaměření na pokrytou lokalitu a uspokojování potřeb 
specifické cílové skupiny řidičů přítomných v pokrytých lokalitách, nacházejících se u 
frekventovaných úseků dálnic. 

Projekt žadatele RÁDIO BONTON a.s. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden 
bod ze dvou možných v základním dílčím kritériu vlastních autorských pořadů, neboť 
vlastní autorské pořady jsou v projektu uvedeny podílem 10-25% (zde ještě je možné 
přiklonit se k hodnocení jedním bodem ze dvou možných). Vedle tvorby vlastních 
autorských pořadů s takto relativně menším podílem žadatel neuvádí konkrétně ani 
nedokládá žádnou jinou významnější formu plnění přínosu pro rozvoj původní tvorby, 
a to ani ve vztahu k podpoře začínajících umělců ani ve vztahu k podpoře kulturních 
akcí, proto v těchto dvou zbylých základních dílčích kritériích nebyly přiděleny žádné 
body. Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti 
hodnoceného žadatele považována za naplněnou pouze v malé míře a míra jejího 
naplnění je podstatně menší než v žádosti vítězného žadatele, neboť ten ve větším 
rozsahu realizuje vlastní původní tvorbu (originální pokročilé dopravní zpravodajství, 
původní tématické pořady pro motoristy a pořady zaměřené na bezpečnost provozu) a 
začínající umělce podporuje navíc též prostřednictvím svého nahrávacího studia. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla 

2840-23 



k závěru o jeho nenaplnění. Žadatel v žádosti neuvádí konkrétní menšiny, na jejichž 
podporu by se chtěl zaměřit. Ženy přitom nelze považovat z hlediska obecného 
významu tohoto slova za menšinu a hovoří-li uchazeč o „sociálně slabších", nelze také 
bez bližší specifikace posoudit, zda to lze považovat za identifikaci menšiny, kterou by 
žadatel podporoval. Spolupráci s dětskými domovy nebo výchovnými ústavy a 
podporu akcí jimi pořádaných, jak je zmiňuje žadatel v žádosti o licenci, také lze 
obtížně bez další konkretizace posoudit jako relevantní způsob podpory směřující 
k zajištění rozvoje kultury menšin. V žádném ze základních dílčích kritérií vztahujících 
se k podpoře menšin proto nemohly být uděleny body. Za tohoto stavu z hlediska míry 
naplnění této zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady žádost vítězného 
žadatele výrazně převažuje, a to zejména s ohledem na konkrétní specifikaci menšin, 
na něž se zaměřuje úspěšný žadatel, cílenost forem podpory (včetně dosud 
chybějícího prvku cizojazyčného dopravního zpravodajství) a také osvědčení záměrů 
vítězného žadatele. 

Rada ve svém hodnocení žadatele RÁDIO BONTON a.s. příznivě zhodnotila 
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u vítězného 
žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči RÁDIO BONTON a.s. licence 
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady 
uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. b), c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde 
uchazeč RÁDIO BONTON a.s. naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než 
úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení Rádio Student, s.r.o., který požádal o udělení 
licence k provozování vysílání zpravodajské a publicistické stanice s podílem domácí i 
zahraniční hudební tvorby se zaměřením na problematiku věkové posluchačské 
skupiny 1 5 - 2 6 let bez převzatých programů od jiných provozovatelů vysílání pod 
názvem programu Free Rádio. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Free Rádio z jiných 
kmitočtů. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání v této oblasti 
negativních poznatků. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zahájení a zajištění vysílání, 
žadatel je připraven financovat zahájení vysílání z nových kmitočtů z vlastních zdrojů, 
které má k tomu účelu vyčleněny na termínovaném účtu u banky, což žadatel také 
doložil potvrzením. Samotné provozování vysílání bude žadatel financovat příjmy 
z prodeje reklamního času, což lze s ohledem na dlouhodobou existenci žadatele 
považovat za reálné. Proto byl žadatel v základním dílčím kritériu způsobu financování 
vysílání hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele 
byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť žadatel existuje již více než 10 
let, je tedy životaschopný a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či 
jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. 
Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, 
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, 
když od 1. května 2004 je provozovatelem soukromé rozhlasové stanice s názvem 
Rádio Student, resp. Free Rádio. Jednatel účastníka řízení Štěpán Plachý se v oblasti 
profesionálního terestrického rozhlasového vysílání pohybuje již 8 let. Stejně tak 
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manažerský tým účastníka řízení lze považovat za zkušený, programový ředitel a 
hudební dramaturg, pan Martin Kaminský, se v rádiové branži pohybuje od svých 16 
let, obdobně další pracovníci mají zkušenosti s ohledem na dlouhodobé provozování 
rozhlasového vysílání tímto účastníkem řízení. Účastník řízení je organizačně 
připraven na získávání místních informací, je připraven personálně posílit o další 
zpravodajské jednotky v oblasti Plzeňska nebo Prahy a má zajištěno též získávání 
informací prostřednictvím Facebooku. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro 
zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Účastník 
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti 
hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven 
k včasnému zahájení vysílání. 

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 omezeným, jejímž jediným společníkem je fyzická osoba - Ing. 
Michal Plachý. 

V základním dílčím kritériu znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci 
byl tak žadatel hodnocen 1 bodem, neboť jediným společníkem žadatele je fyzická 
osoba zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. 

Stejně tak jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím 
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto 
i toto základní dílčí kritérium bylo u žadatele hodnoceno 1 bodem. Vlastnická struktura 
žadatele je jednoduchá a otevřená. Společnosti s ručením omezeným (tuto právní 
formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná 
vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve 
veřejném českém obchodním rejstříku, budou pod kontrolou Rady a nebude třeba je 
dohledávat v jiných zdrojích. 

Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele 
lze uvést, že vlastnické vztahy u žadatele jsou v dostačující míře stabilní, když 
k poslední změně došlo sice v listopadu roku 2009, tedy před necelými třemi lety, šlo 
však pouze o převod obchodních podílů jiných fyzických osob na současného jediného 
společníka, který již tehdy byl jedním ze společníků. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Předložený projekt Free Rádia je charakterizován jako hudební stanice s formátem 
CHR, se zaměřením na cílovou věkovou skupinu 12-29 let s informačním servisem 
obsahujícím místní, regionální, národní a zahraniční informace. Hudební formát CHR 
(Contemporary Hits Rádio - založený na aktuálních hitparádových hitech) je v projektu 
žadatele zaměřen především na muziku stylu Eurodance s vysokým podílem 
skandinávské a pobaltské taneční hudby, značný podíl tvoří také málo známá hudba 
z východoevropského regionu, dále obsahuje tvorbu středoevropského regionu, 
standardní rádiové hity ze západní Evropy a USA, v kombinaci s etnoprvky a 
menšinovými hudebními žánry. Mluvené slovo s podílem 10% na vysílacím času o 
víkendech a svátcích a 12% na vysílacím času v pracovních dnech zahrnuje místní, 
regionální, národní a zahraniční informace (zpravodajství), dopravní informace, zprávy 
o počasí, informační servis zaměřený na volnočasové a vzdělávací aktivity mladých 
lidí, specializované pořady zaměřené na kulturní a zábavní akce, novinky za 
automobilového světa (historie, technika, právní úprava), cestování, vzdělávání a 
hitparády a vlastní hudební pořady. 
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Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že zcela shodný formát v jiném rozhlasovém programu dosud na žádném 
z pokrytých území vysílán není (ovšem na dvou z pokrytých území je již Free Rádio 
zachytitelné). Lze však identifikovat již vysílané rozhlasové programy, jejichž hudební 
formát se částečně překrývá s hudebním formátem navrhovaným žadatelem či se 
shoduje v některých prvcích. Jde zejména 

o v oblasti pokryté vysílačem Chodov o Dance Rádio zaměřené též na dance 
music a některé menšinové žánry, rádio EVROPA 2 rovněž kombinující formát 
CHR, zčásti Fajn rádio zaměřené také na nové trendy v hudbě, Rádio Spin 
shodující se v některých menšinových žánrech jako R'n'B 

o v oblasti pokryté vysílačem Černice opět Fajn rádio zaměřené také na nové 
trendy v hudbě, Kiss Proton s aktuálními novinkami a taneční hudbou, 
EVROPA 2 - Západ 

o v oblasti pokryté vysílačem Troubsko a vysílačem Horní Heršpice EVROPA 2 -
Morava, Kiss Hády zaměřené na nejnovější hity. 

Zároveň je třeba poznamenat, že v oblastech Troubsko a Horní Heršpice je již Free 
Rádio zachytitelné. Přes toto dílčí překrývání a přes přítomnost jednotlivých žánrů 
nabízených žadatelem v různých programech na pokrytých územích jsou patrné i 
nové prvky v hudebním formátu žadatele zejména dané užším zaměřením na 
Eurodance a hudbu z vyjmenovaných specifických lokalit, proto v základních dílčích 
kritérií týkající se hudebního formátu bylo žádosti žadatele přiděleno ve vztahu 
k lokalitám Chodov a Černice po jednom bodu, u ostatních lokalit pak nebyl přidělen 
žádný bod i s ohledem na již danou přítomnost Free Rádia. 

Z hlediska mluveného slova bylo v jednom ze tří základních dílčích kritérií přiděleno 
po jednom bodu, neboť žadatel konkrétně specifikoval autorské pořady vyráběné 
přímo žadatelem. Na druhé straně podíl zpravodajství a servisních informací nebyl 
uveden a navrhovaný podíl mluveného slova nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytých 
území, zde proto nebyly přiděleny body. Zároveň při porovnání se současnou 
nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech pokrytých územích je třeba dospět 
k závěru, že některé prvky mluveného slova nabízené projektem tohoto účastníka 
řízení (zpravodajství, dopravní informace, zprávy o počasí, informační servis 
zaměřený na volnočasové a vzdělávací aktivity mladých lidí, specializované pořady 
zaměřené na kulturní a zábavní akce) jsou v již vysílajících programech relativně 
standardní a hojné (v oblasti pokryté vysílačem Černice např. Fajn Rádio, Kiss Proton, 
Hitrádio FM Plus, v oblasti pokryté vysílačem Troubsko také Rádio HEY, Rádio Beat a 
zde již zachytitelné Free Rádio, v oblasti pokryté vysílačem Chodov Expres rádio, Fajn 
Rádio, Rádio Beat, Rádio HEY, v oblasti pokryté vysílačem Horní Heršpice Rádio 
HEY, MAGIC BRNO a i zde již zachytitelné Free Rádio). Na druhé straně za určitý 
přínos pro rozmanitost stávající nabídky programů na pokrytém území lze považovat 
specializované pořady zaměřené na novinky za automobilového světa (historie, 
technika, právní úprava), cestování, vzdělávání a - ačkoliv hudební pořady již obecně 
na územích přítomny jsou - i hitparády a vlastní hudební pořady, s ohledem na jejich 
originální tvorbu a také s ohledem na přece jen méně obvyklé hudební žánry, jimž se 
žadatel ve vysílání věnuje. 

Z hlediska lokalizace programu bylo u dvou hodnocených pokrytých území (Horní 
Heršpice, Troubsko) přiděleno po jednom bodu ve všech sledovaných základních 
dílčích kritériích, neboť program není přebíraný a je zde dostatečně podložený 
předpoklad orientace na daný region i lokalitu, když účastník řízení zde svůj program 
Free Rádio již vysílá. U zbylých dvou hodnocených pokrytých území byly přiděleny 
body pouze u jednoho ze tří základních dílčích kritérií, když žadatel z hlediska 
orientace na region hodlá pouze doplnit stávající brněnské zpravodajství (není 
specifikován rozsah) a orientace na užší lokalitu není tvrzena ani dokládána. 
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Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu vždy pouze u jednoho ze dvou 
základních dílčích kritérií, neboť sice programová nabídka žadatele je pro danou 
skupinu obvyklá a použitelná, jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou 
cílovou skupinu, avšak na všech pokrytých územích je navrhovaná cílová skupina 12 
- 29 let s přesahem až do 39 let již ve značné míře uspokojena stávající nabídkou 
programů (zejména Dance Rádio, Fajn Rádio, Expres rádio, Rádio Bonton, Kiss Hády, 
Evropa 2, jak jsou uvedeny již výše). 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za naplněné v rovnocenné míře v obou žádostech, 
když u hodnoceného žadatele ocenila ve vztahu ke dvěma z pokrývaných lokalit 
zejména přínosy v oblasti hudebního formátu dané specifičtější orientací na 
Eurodance a hudbu z méně obvyklých regionů a z hlediska mluveného slova vlastní 
specializované pořady, u vítězného žadatele pak ocenila zejména unikátní mluvené 
slovo, které je úzce zaměřeno na řidiče s ohledem na fakt, že kmitočty, které jsou 
předmětem licenčního řízení, pokrývají frekventované úseky významných pozemních 
komunikací, unikátní pojetí dopravního zpravodajství jako klíčového prvku programové 
skladby, jeho obohacením o cizojazyčné verze a jeho kombinací a doplněním o rady, 
tipy a informační servis pro motoristy, specializované pořady pro motoristy a zvláštní 
pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu. 

Projekt žadatele Rádio Student, s.r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. dosáhl 
následujících výsledků. Žadatelem specifikované vlastní autorské pořady jsou z větší 
části pořady hudebními. Pořady tohoto druhu jsou sice relativně hojné v nabídce 
rozhlasového vysílání, Rada přesto hodnotila v tomto základním dílčím kritériu jedním 
bodem, neboť žánry vysílané žadatelem jsou méně obvyklé a navíc žadatel vytváří i 
jiné pořady, např. o cestování. Dvěma body byl žadatel hodnocen v základním dílčím 
kritériu podpory začínajících umělců, neboť žadatel propaguje tvorbu domácích 
začínajících interpretů a podporuje jejich vystoupení na regionální úrovni, jak bylo 
doloženo samotnými umělci i vydavatelstvími. Ve vztahu k podpoře kulturních akcí 
Rada spatřovala naplnění tohoto základního dílčího kritéria ve spolupráci s kulturními 
institucemi v Brně a podpoře kulturních akcí v Brně, žadatel však toto základní dílčí 
kritérium ve znatelně menší míře a konkrétnosti naplňuje pro další hodnocené regiony 
Prahy a Plzně. Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak 
v žádosti hodnoceného žadatele považována za pouze částečně splněnou a míra 
jejího naplnění je menší než v žádosti vítězného žadatele. Důvodem je zejména 
skutečnost, že vítězný žadatel vytváří originální pokročilé dopravní zpravodajství, 
původní tématické pořady pro motoristy a pořady zaměřené na bezpečnost provozu 
(což v očích Rady převážilo s ohledem na specifickou povahu přidělovaných kmitočtů 
pokrývajících dálnice a tedy vhodnost pro cílovou skupinu, komplexnost tvorby 
vítězného žadatele v jednom oboru a unikátnost jeho pojetí oproti sice rovněž 
přínosné tvorbě hodnoceného žadatele ve vztahu k méně častým hudebním žánrům, 
přesto v oblasti hudebních pořadů, které jsou obecně častější ve vysílání) a že 
začínající umělce podporuje navíc též prostřednictvím svého nahrávacího studia, což 
Rada považuje za významnější a přínosnější než podporu nepřímou např. propagací 
či podporou vystoupení / akcí. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla 
k závěru o jeho částečném naplnění. Ve vztahu k pokrytým územím v regionu Brna 
žadatel specifikoval konkrétní menšiny (národnostní a osoby s handicapem), které by 
podporoval a tento záměr věrohodně doložil svým již provozovaným vysíláním. Ve 
vztahu k regionu Brna žadatel rovněž uvedl a doložil konkrétní způsoby podpory, 
informováním o akcích a spolupořadatelstvím u akcí menšin. Zaměření na konkrétní 
menšiny ani konkrétní způsoby podpory však hodnocený žadatel nedoložil ve vztahu 
ke zbylým pokrytým územím v regionech Prahy a Plzně, neuvedl a nedoložil, že by 
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měl konkrétní spolupráci či způsoby podpory předjednány. Vzhledem k tomu je tato 
zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady v žádosti hodnoceného žadatele 
považována za pouze částečně splněnou a míra jejího naplnění je menší než 
v žádosti vítězného žadatele, který přínos v oblasti rozvoje kultury menšin ve své 
žádosti deklaroval a osvědčil ve vztahu ke všem pokrytým územím. 

Rada ve svém hodnocení žadatele Rádio Student, s.r.o. příznivě zhodnotila 
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b), 
c) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u vítězného 
žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči Rádio Student, s.r.o. licence k vysílání 
udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč Rádio 
Student, s.r.o. naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník 
řízení, a to z výše popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení společnosti LONDA spol. s r.o., která předložila 
projekt metropolitního hudebně-informačního rádia RockZone 105,9, s hudebním 
formátem pro cílovou skupinu 20-40 let. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání na kmitočtu Praha 105,9 MHz / 0,5 
kW, program Rock Zone 105,9, a také provozovatelem celoplošného programu 
RÁDIO IMPULS. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání v této oblasti 
negativních poznatků. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je 
připraven financovat vysílání z nových kmitočtů vlastními zdroji, což Rada považuje 
s ohledem na doložené výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i dlouhodobé 
provozování vysílání tímto žadatelem (Rádio IMPULS od roku 1998), za reálné. 
Základní dílčí kritérium způsobu financování programu je tak podle názoru Rady 
v dostačující míře naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla 
rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena výročními zprávami a 
zprávami auditora a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry 
zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění 
vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, 
neboť je od roku 1998 provozovatelem vysílání programu Rádio Impuls a od roku 
2002 provozovatelem vysílání programu RockZone 105,9. Pan Ivan Baťka je 
jednatelem účastníka řízení od roku 1995, Rainer Poelmann pak od roku 2007, 
zkušenost na straně statutárních orgánů rovněž zcela dostatečná. Manažerský tým 
účastníka řízení lze také považovat za zkušený, v žádosti o licenci jsou konkrétně 
uvedeni tři dostatečně zkušení vedoucí pracovníci. Účastník řízení je organizačně 
připraven na získávání místních informací, Rada považovala za dostačující využití 
stávající struktury žadatele (jako provozovatele celoplošného vysílání), a to i za 
situace, kdy deklarovaná spolupráce s policií, ABA, ÚAMK a dalšími nebyla nijak 
doložena. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro 
zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Účastník 
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti 
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hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven 
k včasnému zahájení vysílání. 

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 omezeným, jejímiž společníky jsou: 

o fyzická osoba - Ing. Ivan Baťka, obchodní podíl 1/3 
o právnická osoba - EUROCAST GmbH Rádio Venture & Management, 

Berlín, 
SRN, obchodní podíl 2/3. 

Právní forma společníka s největším podílem ve společnosti žadatele - právnické 
osoby je společnost s ručením omezeným (SRN). Vlastnická struktura společníka s 
největším podílem ve společnosti žadatele je následující: 

1. Radio-lnformation Audio-Service Zwei GmbH, 
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 € 
Společníci: 

1. NWZ Funk und Fernsehen GmbH & Co. KG - obch. podíly 3,5 mil. DM 
2. Regiocast GmbH & Co. KG Kiel - obch. podíly 3,01 mil. DM 
3.Stefanie Pehlke, raz. Blumenstock - obch. podíly 490 tis. DM 

2. Privater Sächsischer Rundfunk GmbH 
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 € 
Společníci: 

REGIOCAST GmbH & Co KG 

Magdeburg 

3. VMG Verlags- und Medien GmbH & Co. KG 
Komanditní společnost 
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 € 
Společníci: 
1.osobně ručící společník: Verlags- und Medien-Verwaltungsgesellschaft mbH, 

Jediný společník - právnická osoba NWZ Funk und Fernsehen GmbH & Co. KG 
2.komanditisté (výčet komanditistů je uveden v přílohách podání účastníka řízení) 

4. REGIOCAST GmbH &. Co. KG 
Komanditní společnost 
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 € 
Společníci: 
1. osobně ručící společník REGIOCAST Verwaltungs GmbH 

Jediný společník - právnická osoba REGIOCAST GmbH &. Co. KG 
2. komanditisté (výčet komanditistů je uveden v přílohách podání účastníka řízení) 

5. Radio/ TELE FFH GmbH & Co. Betriebs-KG 
Komanditní společnost 
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 € 
Společníci: 
1. osobně ručící společník: Ohnesorge, Gebhard, Bad Vilbel, * 29.01.1937 
Osobně ručící společník: Radio / Tele FFH GmbH, Frankfurt nad Mohanem 
2. komanditisté (výčet komanditistů je uveden v přílohách podání účastníka řízení) 

Ohledně základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání 
žádosti o licenci je podle názoru Rady možné poté, co žadatel obsáhle podrobněji 
specifikoval vlastnickou strukturu svého majoritního společníka, přiklonit se 
k hodnocení tohoto základního dílčího kritéria jedním bodem. Z rozsáhlé přílohy 
doplňujícího podání žadatele je současná vlastnická struktura majoritního společníka 
žadatele zjistitelná v dostatečné míře, přičemž lze zohlednit i zároveň vysvětlované 
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specifikum německého právního prostředí v této oblasti. Vlastnická struktura tedy je 
značně složitá, avšak na základě doplnění podaného žadatelem nyní zjistitelná 
v takové míře, aby bylo možné dohledat též konkrétní osoby s významnými 
majetkovými podíly ovládající vlastnickou strukturu majoritního společníka žadatele. 

Pokud jde o předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím 
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, zde 
- ačkoliv z doplnění podaného žadatelem lze zjistit konkrétní aktuální údaje o 
vlastnické struktuře jeho majoritního společníka - je třeba se podle názoru Rady 
přiklonit k hodnocení tohoto základního dílčího kritéria 0 bodů. Vlastnická struktura 
majoritního společníka žadatele je velmi komplikovaná, o čemž svědčí rozsah jejího 
popisu (62 stran). Takto složitá vlastnická struktura, byť může být dána specifiky 
německé právní úpravy, nepřispívá k otevřenosti žadatele a nedává do budoucna 
předpoklady pro obecnou známost a snadnou stálou zjistitelnost koncových vlastníků. 
To nemůže změnit ani skutečnost, že žadatel je společností s ručením omezeným 
(které mají společníky zapsány v obchodním rejstříku), neboť v jeho případě se 
skutečné vlastnické změny mohou odehrávat zcela mimo rozsah zápisu ve veřejném 
a snadno dostupném českém obchodním rejstříku. 

Jde-li o další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, toto 
lze hodnotit jako splněné, vlastnická struktura žadatele je dlouhodobě stabilní, když 
k poslední změně v ní došlo v roce 2002. 

S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost 
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je 
naplněna pouze částečně, tedy v menší míře než u vítězného žadatele, jehož 
vlastnická struktura na rozdíl od nyní hodnoceného žadatele skýtá předpoklad 
transparentnosti převodů podílů ve vítězném žadateli a s tím související předpoklad 
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, když vlastnická struktura 
vítězného žadatele je relativně jednoduchá a otevřená, u společníka - právnické 
osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením omezeným 
mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura 
vítězného žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném 
českém obchodním rejstříku a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Předložený projekt z hlediska hudebního formátu slibuje dynamickou, převážně mladší 
hudbu, a to rockovou formu kombinace Hot AC a CHR formátu, v níž převažují hity ze 
všech žánrů rocku z posledních dvou let, vyvážené menším podílem starších hitů do 
přibližně 20 let stáří. Mluvené slovo bude zastoupeno zejména informacemi 
souvisejícími s pražskou dopravou a zpravodajstvím přebíraným z vysílání Rádia 
Impuls. Program jako celek bude zcela přebírán ze současného vysílání Rádia 
RockZone 105,9. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že ve všech oblastech pokrytých signálem z vysílačů, jež jsou předmětem 
řízení, jsou již přítomny hudební formáty zaměřené na rockovou hudbu, v oblasti 
pokryté vysílačem Chodov zejména Rádio Beat či Rádio HEY, v oblasti pokryté 
vysílačem Černice Rádio Beat a v oblastech pokrytých vysílači Troubsko a Horní 
Heršpice Rádio Beat a Rádio HEY. Z hlediska žánru samotného tak nepředstavuje 
hudební formát projektu přínos pro stávající nabídku rozhlasového vysílání na 
pokrytých územích, lze však identifikovat do jisté míry přínos v aplikaci kombinace Hot 
AC a CHR formátu na rockový obsah. 
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Z hlediska mluveného slova ocenila Rada zejména podíl zpravodajských a servisních 
informací v rozsahu 3 minuty v hodině přebírané z rádia Impuls, ale také dopravní 
informace v sobotu a neděli 10-15x denně, ve všední dny 40 relací denně, což je 
podle dostupných údajů nad střední hranicí na pokrytých územích, navrhovaný 
celkový podíl mluveného slova 8-12% však nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytých 
území. Obsahem mluveného slova bude zpravodajství, které je na pokrytých územích 
široce přítomno (již přinejmenším v programu Rádio Impuls, od něhož bude ostatně 
přebíráno, ale i např. na programu Frekvence 1 i na regionálních rádiích). Podrobné a 
časté dopravní zpravodajství, o němž žadatel v žádosti o licenci výslovně uvádí, že se 
bude vztahovat k pražské dopravě, by bylo možné považovat za přínos ve vztahu 
k oblasti pokryté vysílačem Chodov v Praze (ovšem zde je program RockZone 105,9 
přijímatelný již nyní), jeho přínos ve vztahu k ostatním lokalitám je však sporný, neboť 
obsah takového dopravního zpravodajství bude pro obyvatele Plzně a zejména Brna 
využitelný pouze omezeně (resp. budou jej moci využít pouze tranzitující řidiči jedoucí 
do Prahy, pro něž však zase s ohledem na vzdálenost budou informace málo 
aktuální). 

Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze v jednom ze sledovaných 
základních dílčích kritérií, neboť program žadatele není přebíraný v tom smyslu, že by 
pocházel od jiného provozovatele vysílání; je vytvářen provozovatelem vysílání, půjde 
o šíření již vysílaného programu prostřednictvím dalších kmitočtů. U zbylých dvou 
sledovaných základních dílčích kritérií žadatel netvrdí ani nedokládá ve vztahu 
k oblastem pokrytým signálem v Plzni a v Brně žádnou užší orientaci na region ani na 
signálem pokrytou lokalitu, naopak výslovně vztahuje dopravní zpravodajství pouze 
k Praze (zde uvádí i bližší orientaci na lokalitu Prahy 4), s čímž koresponduje i tvrzení, 
že program jako celek bude zcela přebírán ze současného vysílání Rádia RockZone 
105,9. 

Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu vždy pouze u jednoho ze dvou 
základních dílčích kritérií, neboť sice programová nabídka žadatele je pro danou 
skupinu obvyklá a vhodná, jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou 
cílovou skupinu, avšak na všech pokrytých územích je navrhovaná cílová skupina 20 -
40 let již ve značné míře uspokojena stávající nabídkou programů (zejména Rádio 
City, Rádio Blaník a i zde již příjímatelné Rádio RockZone 105,9 v Chodově, Hitrádio 
FM Plus, Hitrádio Dragon v Černicích, MAGIC Brno, Rádio Jih v Troubsku a Horních 
Heršpicích). 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele. U 
hodnoceného žadatele lze shledat pouze částečný přínos v oblasti hudebního formátu 
spočívající v aplikaci kombinace Hot AC a CHR formátu na rockový obsah (není zde 
však dán přínos z hlediska žánru samotného, který pro pokrytá území není nový), 
přínos obsáhlejších informací o pražské dopravě pro tři pokryté lokality mimo Prahu je 
značně omezený, ve vztahu k lokalitě Chodov by sice přínos dán byl, program 
RockZone 105,9 je tam však přijímatelný již nyní. Komplexně pojaté pokročilé 
dopravní zpravodajství vítězného žadatele orientované na všechny pokryté lokality, 
doplněné servisními informacemi a specializovanými pořady pro motoristy proto 
v očích Rady z hlediska přínosu pro rozmanitost stávající nabídky programů na území 
převážilo. 

Projekt žadatele LONDA spol. s r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal jeden 
bod ze dvou možných v základním dílčím kritériu vlastních autorských pořadů, když 
žadatel specifikoval vlastní autorské pořady, ovšem patrně pouze hudební, s ohledem 
na omezení mluveného slova na přebírané zpravodajství a dopravní informace. 
Žadatel uvedl a doložil podporu nových kapel jejich zařazováním do vysílání a 
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mediálním partnerstvím při jejich debutových deskách, jakož i podporu kulturních akcí 
zejména mediálním partnerstvím, to však pouze ve vztahu k regionu Prahy, nikoliv 
k ostatním regionům, kde se nacházejí ostatní přidělované kmitočty. Tato zákonná 
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele 
považována za naplněnou pouze v menší míře a míra jejího naplnění je znatelně 
menší než v žádosti vítězného žadatele, neboť ten v podstatně větším rozsahu 
realizuje vlastní původní tvorbu - též v oblasti mluveného slova na rozdíl od 
hodnoceného žadatele (nejen originální pokročilé dopravní zpravodajství, ale i 
původní tématické pořady pro motoristy a pořady zaměřené na bezpečnost provozu) a 
začínající umělce podporuje navíc též prostřednictvím svého nahrávacího studia, což 
je z pohledu Rady hodnotnější přímá podpora na rozdíl od nepřímého mediálního 
partnerství či zařazování do vysílání. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel 
v žádosti obecně zmiňuje zaměření na národnostní a kulturní menšiny, které chce 
podporovat prostřednictvím zpráv. Takový záměr je obecný a málo konkrétní, lze tak 
obtížně vyhodnotit skutečný přínos z něj plynoucí. Dále žadatel identifikoval skupinu 
mládeže ohrožené drogami a doložil smlouvou se sdružením SANANIM spolupráci na 
řadě podpůrných akcí pro pražské poradní centrum sdružení v podobě osvětového 
programu ve vysílání, drobné publicistiky, informací o akcích a mediálního partnerství. 
Přestože mládež ohrožená drogovou problematikou je skupinou, která není primárně 
vnímána jako menšina v obvyklém významu tohoto slova a způsoby podpory 
nesměřují primárně k zajištění rozvoje kultury, vnímá Rada, že v rámci těchto aktivit i 
tohoto cíle může být v jisté míře dosaženo, proto považovala tuto zákonnou 
skutečnost významnou pro rozhodnutí Rady v žádosti hodnoceného žadatele za 
částečně naplněnou. Přesto podle názoru Rady z hlediska míry naplnění této zákonné 
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady žádost vítězného žadatele převažuje, a to 
zejména s ohledem na konkrétní specifikaci menšin, na něž se zaměřuje úspěšný 
žadatel a jež jsou blíže obvyklému vnímání menšiny (tj. menšiny jazykové), cílenost 
forem podpory (včetně dosud chybějícího prvku cizojazyčného dopravního 
zpravodajství) a také osvědčení záměru vítězného žadatele neomezeného pouze ve 
vztahu k jednomu z regionů, v nichž se nacházejí přidělované kmitočty (aktivity 
hodnoceného žadatele se vztahují pouze k Praze, o jiných lokalitách se hodnocený 
žadatel nezmiňuje). 

Rada ve svém hodnocení žadatele LONDA spol. s r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. 
Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči LONDA spol. s r.o. licence k vysílání udělena 
nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 
17 odst. 1 písm. b), c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč LONDA spol. s r.o. 
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše 
popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení RÁDIO BONTON a.s., který ve své druhé žádosti 
podané v tomto řízení požádal o udělení licence k provozování vysílání pohádkového 
rádia pro děti ve věku 3 - 12 let pod názvem programu PIGY RÁDIO. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i internetového 
rozhlasového vysílání. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu podnikání v této 
oblasti negativních poznatků. 
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je 
připraven financovat vysílání kombinací vlastních zdrojů, provozních výnosů projektu 
a doplnění prostředků od skupiny Lagardere ČR, s níž je majetkově propojen. Dále, 
jak doloženo bankovní informací Komerční banky a.s., by účastník řízení mohl využít 
bankovního úvěru. Základní dílčí kritérium způsobu financování programu je touto 
realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno. Finanční spolehlivost 
žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť 
byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by 
mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky 
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, 
neboť je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického (od roku 2001) i 
internetového rozhlasového vysílání. Předseda představenstva účastníka řízení 
Michel Fleischmann je činný v oboru rozhlasového vysílání od roku 1991, tj. od 
počátků soukromého rozhlasového vysílání v tehdejším Československu, členové 
představenstva účastníka řízení Miroslav Hrnko a Miroslav Šimánek mají rovněž 
mnoho zkušenosti v oboru rozhlasového vysílání, Miroslav Hrnko působí v 
rozhlasovém odvětví od roku 1996 a Miroslav Šimánek je finančním a provozním 
ředitelem společnosti Lagardere ČR. Manažerský tým účastníka řízení lze rovněž 
považovat za zkušený, o řízení projektu se stará Martin Pokorný, který v rádiích na 
řídících funkcích působí od roku 2005 a další novináři. Účastník řízení je organizačně 
připraven na získávání místních informací, k čemuž využije stávající pobočky v Plzni, 
v Praze a v Brně. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro 
zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Účastník 
řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti 
hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven 
k včasnému zahájení vysílání. 

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 
akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je právnická osoba - společnost 
LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL.SA, 750 08 Paříž, 28 Rue Francois 
ler, Francouzská republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele 
z údajů sdělených žadatelem vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO 
INTERNATIONAL.SA, je členem holdingu, kde holdingovou společností je společnost 
Lagardere SCA, Francie, která je držitelem konsolidovaného akciového podílu ve 
společnosti LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL.SA v rozsahu 99,18%, 
na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje 
absolutní majoritou (to vyplývá ze str. 26 a str. 186 Reportu dodaného žadatelem). 

Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti Lagardere SCA, akciový kapitál 
společnosti Lagardere SCA byl ke dni 31.12.2010 rozdělen na 131 133 286 ks akcií, 
přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 73 068 akcionářů. Žadatel 
doložil dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby 
mající vliv na její řízení. Akcie společnosti Lagardere SCA jsou veřejně obchodovány 
prostřednictvím americké akciové burzy The New York Stock Exchange (NYSE) -
Euronext Paris. 

Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání 
žádosti o licenci, přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze 
z podkladů doložených žadatelem zjistit osobu, která má patrně významný individuální 
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podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud Lagardere. S ohledem na zřejmě velmi 
rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného akcionáře je zde 
značně omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého 
zneužití médií k prosazování partikulárních politických, ekonomických či jiných 
soukromých zájmů. Za situace, kdy jediný akcionář žadatele je vlastněn jediným 
subjektem a potud je tak vlastnická struktura relativně jednoduchá, přičemž zároveň 
skupina Lagardere je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se o subjekt významný 
s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady 
namístě hodnotit toto základní dílčí kritérium jako nesplněné. 

Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k aktuální situaci v době podání žádosti o 
licenci, pokud však jde o druhé základní dílčí kritérium - předpoklady pro 
transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou 
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve vztahu k němu 
bod nepřidělit a tedy nepovažovat jej za splněné, neboť ke změnám v osobě fakticky 
kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a navíc s ohledem na vlastnickou 
strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Nelze totiž 
vyloučit možnou další konsolidaci vlastnických poměrů u subjektu kontrolujícího 
jediného akcionáře žadatele a tím vytvoření dalšího výraznějšího, silnějšího akcionáře, 
který by mohl vykonávat významnější vliv. Taková změna by se přitom nijak 
neprojevila např. v českém obchodním rejstříku. 

Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele považuje 
Rada za splněné, když vlastnické vztahy ve společnosti žadatele jsou stabilní po 
relativně dlouhou dobu téměř šesti let. 

S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost 
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je 
naplněna pouze částečně, tedy v menší míře než u vítězného žadatele, jehož 
vlastnická struktura na rozdíl od nyní hodnoceného žadatele skýtá předpoklad 
transparentnosti převodů podílů ve vítězném žadateli a s tím související předpoklad 
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, když vlastnická struktura 
vítězného žadatele je relativně jednoduchá a otevřená, u společníka - právnické 
osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením omezeným 
mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura 
vítězného žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném 
českém obchodním rejstříku a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Ve vztahu k navrhované programové skladbě programu PIGY RÁDIO ze žádosti o 
licenci vyplývá, že se jedná primárně o dětské rádio obsahující mluvené slovo i hudbu. 
Pokud jde o hudební formát, má obsahovat žánry poprock, folk a lidové písničky 
převážně domácí tvorby, zejména z posledních 40 let, ale mohou se objevit i starší 
díla. Mluvené slovo bude naplněno zejména tradičními klasickými pohádkami, dále 
původní tvorbou v podobě čtení dětem, dětskou tvorbou a informacemi o dětských filmech 
či o dění v regionu vhodném pro děti a rodiče s dětmi, doplňkem budou informace o dění 
v regionu a informace obecného typu pro rodiče. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
Rada zjistila, že ve všech oblastech pokrytých signálem z vysílačů, jež jsou 
předmětem řízení, je již obdobný hudební formát obsažen v nabídce vysílajících 
programů. Rovněž žadatelem identifikované žánry jsou již na daném území přítomny. 
Žadatel v žádosti o licenci nespecifikuje konkrétně, zda a jak se bude výrazněji 

2840-34 



odlišovat od jiných programů výběrem zařazovaných písní a nespecifikuje konkrétně 
rozsah zařazování avizovaných starších hudebních děl, proto Rada nemůže tyto 
skutečnosti řádně vyhodnotit. V oblasti pokryté vysílačem Černice uchazečem 
nabízený formát vysílají např. Frekvence 1 či Rádio Impuls (zde i se zaměřením na 
též uchazečem deklarovanou domácí tvorbu), v oblasti pokryté vysílačem Chodov 
rovněž Frekvence 1 či Rádio Impuls, v oblasti pokryté vysílačem Horní Heršpice a 
Troubsko zčásti Rádio Jih (s menším rozdílem v zaměření na hudbu od 80. let) a opět 
Frekvence 1 či Rádio Impuls. Ve vztahu k hudebnímu formátu proto Rada tento 
projekt za přínosný pro rozmanitost stávající nabídky rozhlasového vysílání na 
pokrytých územích považovat nemohla. 

Z hlediska mluveného slova bylo ve všech třech základních dílčích kritérií přiděleno po 
jednom bodu, neboť část programu je vyrobena autorsky (nejméně 20%, lze se tedy 
přiklonit k hodnocení jedním bodem) a byť není uveden podíl, četnostně přítomnost 
zpravodajských a servisních informací 1x v hodině od 6 - 9 hodin a 14 - 19 hodin 
v pracovní dny, o víkendu shodně, nejméně 3 minuty v hodině je mírně nad 
průměrem, navrhovaný podíl mluveného slova 35 - 45% denně výrazně převyšuje 
střední hodnotu z pokrytého území. Při porovnání se současnou nabídkou 
rozhlasových programů na všech čtyřech pokrytých územích je patrné, že 
specializovaný program orientovaný mluveným slovem na děti, obsahující dětské 
pořady, na pokrytých územích dosud přítomen není. 

Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod pouze v jednom ze sledovaných 
základních dílčích kritérií, neboť program žadatele není přebíraný. U zbylých dvou 
sledovaných základních dílčích kritérií nebyly přiděleny body, neboť žadatel pouze 
deklaruje, nijak však nedokládá zaměření na informace o dění v regionech, ve vztahu 
k užším pokrytým lokalitám pak ze žádosti o licenci žádná orientace programu na ně 
nevyplývá. 

Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno vždy po jednom bodu u obou základních 
dílčích kritérií, neboť programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, 
jednotlivé programové prvky korespondují se zvolenou cílovou skupinou dětí. Tato 
cílová skupina definovaná věkem 3-12 let navíc dosud není na pokrytém území 
stávající nabídkou rozhlasových programů uspokojována. 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele. 
V žádosti hodnoceného žadatele nalezla Rada projekt, u něhož lze spatřovat přínos 
pro rozmanitost nabídky rozhlasových programů na pokrytém území v oblasti 
mluveného slova, přičemž v tomto ohledu je projekt hodnoceného žadatele podobný 
projektu žadatele vítězného. Rozdíl mezi oběma projekty je však v obsahu mluveného 
slova, Rada proto musela zvážit, který z obsahů mluveného slova bude pro pokryté 
oblasti představovat větší přínos. Při své správní úvaze v tomto směru Rada 
zohlednila především fakt, že všemi přidělovanými kmitočty jsou pokryty 
frekventované úseky významných dálnic, tedy značný podíl mezi posluchači budou 
mít řidiči a posádky aut. Byť mezi nimi patrně budou i děti, Rada právě s ohledem na 
charakter pokrytých území považovala za přínosnější projekt vítězného žadatele 
založený na unikátním obsahu mluveného slova, které je úzce zaměřeno na řidiče, 
zahrnujícím unikátní pojetím dopravního zpravodajství jako klíčového prvku 
programové skladby, jeho obohacení o cizojazyčné verze a jeho kombinaci a doplnění 
o rady, tipy a informační servis pro motoristy, specializované pořady pro motoristy a 
zvláštní pořady zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Rada věří, že motoristé 
jako významná skupina posluchačů nacházejících se na pokrytých územích budou 
lépe uspokojeni mluveným slovem v žádosti úspěšného žadatele připraveným 
speciálně pro ně. 

Tento druhý projekt žadatele RÁDIO BONTON a.s. při hodnocení přínosu uchazeče 
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pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
získal jeden bod ze dvou možných v každém ze základních dílčích kritérií; tato 
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady byla tak naplněna částečně. V základním 
dílčím kritériu vlastních autorských pořadů žadatel hodlá přinášet dětskou tvorbu, 
čtení a informace o dění v regionech v rozsahu alespoň 20% mluveného slova. 
Podporu začínajících umělců chce žadatel realizovat vyhledáváním nových talentů pro 
rozhlasovou profesi mezi dětmi a mládeží, což nepochybně znamená přínos rozvoji 
kultury, který je však relativně úzce zaměřený pouze na rozhlasové profese (tedy 
patrně redaktor / reportér apod.). Podpora kulturních akcií v regionu bude probíhat 
jejich propagací ve vysílání, ale i vlastní účastí na akcích. Míra naplnění této zákonné 
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady je podle názoru Rady v žádosti 
hodnoceného žadatele menší než v žádosti vítězného žadatele, neboť ten realizuje 
vlastní tvorbu poněkud komplexnějším a náročnějším způsobem (tvorba uceleného 
komplexu dopravního zpravodajství, servisních informací a specializovaných pořadů 
pro motoristy oproti na prvním místě zmiňovanému čtení pro děti u hodnoceného 
žadatele). Navíc podpora začínajícím umělcům u vítězného žadatele prostřednictvím 
přístupu k nahrávacímu studiu má širší dosah než u hodnoceného žadatele, neboť se 
neomezuje pouze na rozhlasovou profesi, ale zaměřuje se obecně na rozvoj kultury, 
zejména patrně v oblasti hudby. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla 
k závěru o jeho částečném naplnění v projektu hodnoceného žadatele. Žadatel 
v žádosti deklaruje zaměření především na početnější národnostní menšiny a dále též 
na handicapované děti, přičemž však handicapované děti podle názoru Rady nelze 
jednoznačně označit za menšinu z hlediska obecného významu a vnímání tohoto 
pojmu. Z hlediska způsobu realizace podpory žadatel hodlá ve spolupráci s romskými 
iniciativami propagovat jejich akce, informovat o nich a vyhledávat talenty z menšin 
pro čtení v menšinovém jazyce (záměr však není doložen); dále hodlá připravit projekt 
pravidelného cvičení pro děti. Za tohoto stavu z hlediska míry naplnění této zákonné 
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady žádost vítězného žadatele podle názoru 
Rady převažuje, přičemž důvodem je zejména cílenost forem podpory (včetně dosud 
chybějícího prvku cizojazyčného dopravního zpravodajství), její provázání 
s významnou cílovou skupinou řidičů na pokrytých územích a také osvědčení záměrů 
vítězného žadatele (též z úřední činnosti Rady). 

Rada ve svém hodnocení druhé žádosti žadatele RÁDIO BONTON a.s. příznivě 
zhodnotila skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u 
vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči RÁDIO BONTON a.s. 
licence k vysílání ani na základě druhé žádosti udělena nebyla, byly pak skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. b), c), e), g) 
zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč RÁDIO BONTON a.s. naplnil tyto zákonné 
skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení Rádio Pálavá s.r.o., který požádal o udělení 
licence k provozování hudební rozhlasové stanice s informacemi pod názvem 
programu RÁDIO JIH. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem terestrického rozhlasového vysílání programu Rádio JIH a 
internetového vysílání rádia Cimbálka. Rada nemá ve vztahu kjeho dosavadnímu 
podnikání v této oblasti negativních poznatků. 
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel provozuje 
rozhlasové vysílání již 12 let a lze jej tedy považovat i po ekonomické stránce za 
stabilní subjekt. Žadatel je připraven financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních 
zdrojů a případně půjčkou, což lze s ohledem na stabilitu žadatele, již probíhající 
vysílání programu Rádio JIH z jiných kmitočtů, zkušenosti žadatele a možné zázemí u 
sesterských společností se stejným majoritním vlastníkem považovat za realistický 
předpoklad, proto byl žadatel v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání 
hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla 
rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními 
referencemi a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho 
vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. 
Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, 
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, 
když od roku 2000 provozuje vysílání programu Rádio JIH. Jednatelka účastníka 
řízení Jana Svobodová se dlouhodobě (přes 17 let) pohybuje v oblasti provozování 
rozhlasového vysílání. Stejně tak manažerský tým účastníka řízení lze považovat za 
zkušený s ohledem na dlouhodobé provozování rozhlasového vysílání tímto 
účastníkem řízení, např. programový ředitel působí u účastníka řízení 8 let a obchodní 
ředitelka v rozhlasovém průmyslu působí již od roku 1996. Účastník řízení je 
organizačně připraven na získávání místních informací, když v projektu počítá 
s čerpáním těchto informací nejen z obvyklých zpravodajských zdrojů, ale především 
od stálých redakčních spolupracovníků působících přímo v daných lokalitách. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně a podrobně popsal technické 
řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických 
parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se 
k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i 
z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 

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 omezeným, jejímiž jedinými společníky jsou: 

o fyzická osoba - Ing. Michal Plachý, obchodní podíl 80% 
o fyzická osoba - Jana Svobodová, obchodní podíl 20%. 

V základním dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o 
licenci byl tak žadatel hodnocen 1 bodem, neboť jedinými společníky žadatele jsou 
dvě fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. 

Stejně tak jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím 
související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto 
i toto základní dílčí kritérium bylo u žadatele hodnoceno 1 bodem. Vlastnická struktura 
žadatele je jednoduchá a otevřená. Společnosti s ručením omezeným (tuto právní 
formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná 
vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve 
veřejném českém obchodním rejstříku, budou pod kontrolou Rady a nebude třeba je 
dohledávat v jiných zdrojích. 

Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele 
lze uvést, že vlastnické vztahy u žadatele jsou stabilní po relativně dlouhou dobu pěti 
let, navíc podstatou poslední změny byl pouze odchod jednoho ze společníků -
fyzické osoby; i toto další dílčí kritérium lze tak považovat za naplněné. 
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Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Vyšla při tom z toho, že předložený projekt Rádia JIH je charakterizován jako 
regionální hudebně-zábavná rozhlasová stanice s důrazem na místní zpravodajství. 
Hudební formát charakterizuje účastník řízení jako Hot AC s vybočením ke 
specifickým tradicím regionu, z celkového objemu hudby ve vysílání tvoří 8 % folk, 
folklór a příbuzné žánry. Mluvené slovo s podílem 12% na vysílacím času zahrnuje 
zpravodajství s důrazem na region, dopravní informace, zprávy o počasí a přesném 
čase, vstupy se soutěžemi a informacemi o kulturních, společenských a sportovních 
akcích, hudební pořady (hitparády) a kontaktní pořady. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že hudební formát Hot AC je v každé ze sledovaných územních oblastí již 
obsažen v nabídce vysílaných programů, stejně jako folk, s nímž žadatel hodlá svůj 
formát kombinovat (v oblasti pokryté vysílačem Černice např. Rádio EVROPA 2 -
Západ s formátem Hot AC, Hitrádio FM Plus s příbuzným AC formátem, folk v nabídce 
Rádia Blaník či Rádia Samson, v oblasti pokryté vysílačem Troubsko a Horní Heršpice 
zde již nyní slyšitelné Rádio Jih, Rádio EVROPA 2 - Morava, folk v nabídce Rádia 
Čas, v oblasti pokryté vysílačem Chodov Rádio EVROPA 2, folk v nabídce Rádia 
Blaník či Oldies Rádia). Žadatelem nabízený další žánr, tj. folklór a příbuzné žánry, 
nemohl sám o sobě stačit ke shledání přínosu hudebního formátu pro rozmanitost 
vysílání na pokrytých územích, když jednak není patrné procentuální zastoupení 
tohoto žánru samotného ve vysílání žadatele a jednak v oblastech pokrytých vysílači 
Troubsko a Horní Heršpice je již program Rádio JIH přijímatelný nyní. Nadto v oblasti 
pokryté vysílačem Černice je lidová a folklorní hudba obsažena v nabídce Českého 
rozhlasu Plzeň. V základních dílčích kritériích týkajících se hudebního formátu tak 
nebyly přiděleny žádné body. 

Z hlediska mluveného slova bylo v jednom ze tří základních dílčích kritérií přiděleno 
po jednom bodu, neboť autorské pořady - vyráběné přímo žadatelem - jsou 
konkrétně specifikovány. Podíl zpravodajství a servisních informací žádost o licenci 
neobsahuje, navrhovaný podíl mluveného slova nepřevyšuje střední hodnotu z 
pokrytých území, ani zde proto nebyl přidělen bod. Zároveň při porovnání se 
současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech pokrytých územích 
nelze opomenout, že prvky mluveného slova nabízené projektem tohoto účastníka 
řízení (zpravodajství s důrazem na regionální, dopravní informace, zprávy o počasí a 
přesném čase, vstupy se soutěžemi a informacemi o kulturních, společenských a 
sportovních akcích, hudební pořady - hitparády a kontaktní pořady) jsou v již 
vysílajících programech relativně standardní a hojné (v oblasti pokryté vysílačem 
Černice např. Fajn Rádio, Kiss Proton, Hitrádio FM Plus, v oblasti pokryté vysílačem 
Troubsko také Rádio HEY, Rádio Beat a zde již zachytitelné Rádio JIH, v oblasti 
pokryté vysílačem Chodov Expres rádio, Fajn Rádio, Rádio Beat, Rádio HEY, v oblasti 
pokryté vysílačem Horní Heršpice Rádio HEY, MAGIC BRNO a i zde již zachytitelné 
Rádio JIH). Za originální prvek lze považovat původní pořad Dechparáda, i zde však 
menší přínos daný tímto jedním pořadem oslabuje fakt, že Rádio JIH je již přijímatelné 
v oblastech pokrytých vysílači Troubsko a Horní Heršpice. 

Z hlediska lokalizace programu byly přiděleny body za základní dílčí kritérium sledující 
nově vyráběný program, neboť program Rádia JIH není přebíraný. Program žadatele 
vzniká v regionu jižní Moravy a je založen na znalosti tohoto regionu. Ve vztahu 
k nově pokrývaným regionům Brněnska, Plzeňska a Prahy žadatel pouze deklaruje 
připravenost rozšířit na ně informační záběr, tento záměr však nijak nedokládá. 
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Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu vždy pouze u jednoho ze dvou 
základních dílčích kritérií, neboť sice programová nabídka žadatele je pro danou 
skupinu obvyklá a použitelná, jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou 
cílovou skupinu, avšak na všech pokrytých územích je navrhovaná cílová skupina 20 
- 29 let s přesahem 1 6 - 5 0 let již dostatečně uspokojena stávající nabídkou 
programů, a to i programy s obdobným formátem (jak jsou uvedeny již výše, navíc 
v pokrytých oblastech u Brna je již program Rádio JIH přijímatelný nyní). 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele, a to 
zejména s ohledem na mluvené slovo vyznačující se významnou úlohou pokročilého 
dopravního zpravodajství doplněného o specializovaný servis a originální pořady pro 
motoristy, včetně pořadů týkajících se bezpečnosti silničního provozu. Oproti tomu 
v projektu hodnoceného žadatele lze identifikovat pouze malý přínos k rozmanitosti 
stávající nabídky rozhlasového vysílání na pokrytých územích, když na dvou 
z pokrytých území lze již program Rádio JIH přijímat, z hudebního formátu je přínos 
folkloru nejistý s ohledem na nespecifikovanost podílu tohoto žánru samotného na 
vysílání a pořad Dechparáda z mluveného slova je poněkud izolovaný v dalších 
prvcích mluveného slova již na pokrytých územích běžných. Jeden pořad v rámci 
mluveného slova nemůže pro závěr o přínosu k rozmanitosti nabídky programů 
postačovat. Program vítězného žadatele je navíc důsledně zaměřen na pokrytou 
lokalitu a uspokojuje potřeby specifické cílové skupiny řidičů přítomných v pokrytých 
lokalitách, nacházejících se u frekventovaných úseků dálnic. 

Projekt žadatele Rádio Pálavá s.r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal u dvou 
pokrytých oblastí (Horní Heršpice, Troubsko na Brněnsku) ve dvou ze tří zde 
zvažovaných základních dílčích kritérií po jednom bodu (ze dvou možných), neboť 
žadatel vytváří vlastní zpravodajství, pořady a další prvky mluveného slova, za 
skutečně originální mezi nimi však Rada považovala pouze pořad Dechparáda. 
Žadatel podporuje začínající umělce v regionu jižní Moravy (zařazování do vysílání, 
partnerství při vydání CD), netvrdí však a nedokládá žádnou podporu ve vztahu 
k ostatním pokrytým regionům. Obdobně žadatel deklaruje partnerství při pořádání 
kulturních akcí, z obsahu žádosti o licenci však není zcela zřejmá jejich lokalizace, lze 
usuzovat, že se vztahují k jižní Moravě (ne ani přímo kBrnu), ve vztahu k pokrytým 
regionům tak žadatel plnění tohoto základního dílčího kritéria netvrdí ani neprokazuje. 
Tato zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti 
hodnoceného žadatele považována za splněnou v malé míře a míra jejího naplnění je 
menší než v žádosti vítězného žadatele, neboť ten vytváří originální pokročilé 
dopravní zpravodajství, původní tématické pořady pro motoristy a pořady zaměřené 
na bezpečnost provozu ve větším počtu a začínající umělce vedle zařazování jejich 
tvorby podporuje navíc též prostřednictvím svého nahrávacího studia. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla 
k závěru o jeho částečném naplnění. Žadatel specifikoval konkrétní menšiny 
(národnostní, sociální a zdravotně stratifikované), které by podporoval, a to zejména 
menšinu romskou a slovenskou. Zejména ve vztahu k pokrytým územím v regionu 
Brna žadatel také tento záměr věrohodně doložil svou spoluprací se Sdružením Romů 
a národnostních menšin a dále podílením se na Festivalu romské kultury a MISS 
ROMA ČR. Žadatel však nedoložil další konkrétní způsoby podpory ve vztahu 
k dalším pokrytým regionům Prahy a Plzeňska. Ačkoliv tedy podpory romské a 
slovenské menšiny a způsoby této podpory zasluhují ocenění, byla tato zákonná 
skutečnost významná pro rozhodnutí Rady v žádosti hodnoceného žadatele 
považována za naplněnou v menší míře než v žádosti vítězného žadatele, neboť 
přínos vítězného žadatele je komplexněji zaměřen na cizojazyčné menšiny jako celek 
a je propojen se specifikem pokrytých regionů (frekventované úseky dálnic), kde je 
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cizojazyčné dopravní zpravodajství cizojazyčným menšinám užitečné též navýsost 
prakticky při jízdě autem. 

Rada ve svém hodnocení žadatele Rádio Pálavá s.r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 
231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. 
Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči Rádio Pálavá s.r.o. licence k vysílání udělena 
nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 
17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč Rádio Pálavá s.r.o. 
naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše 
popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení První rozhlasová s.r.o., který požádal o udělení 
licence k provozování hudební stanice se zaměřením na region a hudební orientací 
60. - 80. let (hudebně-zábavný program s aktuálním zpravodajstvím) pod názvem 
programu Oldies rádio. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Oldies rádio 
prostřednictvím jiných kmitočtů od roku 2000. Rada nemá ve vztahu kjeho 
dosavadnímu podnikání v této oblasti negativních poznatků. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel provozuje 
rozhlasové vysílání již 12 let a lze jej tedy považovat i po ekonomické stránce za 
stabilní subjekt. Žadatel je připraven financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních 
zdrojů, což lze s ohledem na stabilitu žadatele, již probíhající vysílání programu Oldies 
rádio z jiných kmitočtů, zkušenosti žadatele a možné zázemí u vlastníků žadatele 
považovat za realistický předpoklad, proto byl žadatel v základním dílčím kritériu 
způsobu financování vysílání hodnocen jedním bodem. Z hlediska finanční 
spolehlivosti žadatel doložil výpisy z běžného účtu a Radě není z úřední činnosti 
známo, že by vůči žadateli či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu 
neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky 
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu. 

V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl 
účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení 
vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska 
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, 
když od roku 2000 provozuje vysílání programu Oldies rádio. Jednatel účastníka 
řízení PhDr. Petr Dvořák má zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání, jedná se o 
dlouholetého ředitele a vlastníka provozovatele vysílání programů Rádio Blaník a 
Rádio CITY. Stejně tak manažerský tým účastníka řízení lze považovat za zkušený 
s ohledem na dlouhodobé provozování rozhlasového vysílání tímto účastníkem řízení. 
Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací, když 
v projektu počítá se spoluprací s Policií ČR a dalšími zdroji informací, spoluprací s 
místními úřady, spolky a sportovními kluby, především v rámci tvorby zpravodajství a 
s rozšířením týmu o dva redaktory. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně a podrobně popsal technické 
řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických 
parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím se 
k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i 
z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 
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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 omezeným, jejímiž jedinými společníky jsou: 

o fyzická osoba - PhDr. Petr Dvořák, obchodní podíl 55%, 
o právnická osoba - MEDIA BOHEMIA a.s., obchodní podíl 45%. 

Majoritním společníkem žadatele je tak fyzická osoba, pan PhDr. Petr Dvořák. 

V základním dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o 
licenci byl tak žadatel hodnocen 1 bodem, neboť z hlediska hodnocení tohoto 
základního dílčího kritéria je podstatné, že majoritní vlastník je fyzickou osobou, tedy 
je známý a snadno dohledatelný. Navíc žadatel v žádosti o licenci uvedl též koncové 
vlastníky minoritního společníka. 

Z hlediska předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím 
souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna se 
lze rovněž u žadatele přiklonit k hodnocení 1 bodem. Společnosti s ručením 
omezeným (tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v obchodním 
rejstříku. Ve většině, byť ne tak výrazné, je přitom vlastnická struktura žadatele 
otevřená a skýtá tedy předpoklad, že faktické změny vlastnických poměrů v rozsahu 
přinejmenším majoritního 55% podílu na žadateli budou patrné a zjistitelné přímo ze 
zápisu o žadateli v obchodním rejstříku a budou podléhat pravomoci Rady v souladu 
s jejími oprávněními danými zákonem č. 231/2001 Sb. 

Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele 
lze uvést, že k poslední změně vlastnických vztahů u žadatele došlo před zhruba 3 
lety, přičemž šlo o změnu výraznější, když současní společníci převzali obchodní 
podíly od předchozí jediného společníka CITY MULTIMEDIA s.r.o. Od té doby je však 
vlastnická struktura žadatele stabilní, z pohledu Rady proto i toto další dílčí kritérium 
lze považovat za v dostačující míře naplněné. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Tímto žadatelem předložený projekt Oldies rádia je z hlediska hudebního formátu 
specializován na hudbu 60. - 70. let, především v mezích největších hitů těchto dekád, 
z hlediska žánrů oldies hudba, folk a country. Poměr české hudební produkce 
k produkci zahraniční je přibližně 10% ku 90%. Mluvené slovo s podílem 7% na 
vysílacím času zahrnuje zpravodajství s mapováním dění v regionu, dopravní 
informace, zprávy o počasí, hudební pořady. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že žánry nabízené žadatelem nejsou na pokrytých územích novinkou a jsou již 
obsaženy v programech na daných územích vysílajících. V oblasti pokryté vysílači 
Horní Heršpice a Troubsko je hudba 60. a 70. let, stejně jako folk a country obsažena 
ve vysílání programu Frekvence 1. Folk a country s výraznějším podílem a hudba 60. 
let je obsažena ve vysílání Rádia Čas, retro formát s orientací na 70. léta a folk a 
country vykazuje i Rádio Petrov. V oblasti pokryté vysílačem Černice již vysílá 
COUNTRY RÁDIO zaměřené na 60. léta, country a folk, Rádio Blaník s velkým 
podílem country a folku, country a folkové Rádio Samson a navíc je zde rovněž hudba 
60. a 70. let, stejně jako folk a country obsažena ve vysílání programu Frekvence 1. V 
oblasti pokryté vysílačem Chodov již vysílá COUNTRY RÁDIO s hudbou ze 60. let, 
country a folkem, Expres rádio mající v hudebním formátu rovněž prvek oldies, 
program Frekvence 1 s hudbou 60. a 70. let, folkem a country, Rádio Blaník s velkým 
podílem country a folku. Navíc je zde již mezi velmi dobře zachytitelnými programy 
také samotný program Oldies Rádio žadatele První rozhlasová s.r.o. 
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Z hlediska mluveného slova bylo ve dvou ze tří základních dílčích kritérií přiděleno po 
jednom bodu, neboť autorské pořady - vyráběné přímo žadatelem - jsou konkrétně 
specifikovány, patří mezi ně vedle zpravodajství také pořady hudební. Podíl 
zpravodajství a servisních informací daný zařazením zpráv vždy včelou od 6-18 
hodin, v půl i v čase od 7-9 (s 20 % regionálních zpráv ve zpravodajství), je z hlediska 
četnosti, pokud jsou údaje dostupné, na střední hranici z pokrytého území, 
navrhovaný podíl mluveného slova nepřevyšuje střední hodnotu z pokrytých území, 
zde proto nebyl přidělen bod. 

Zároveň při porovnání se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech 
čtyřech pokrytých územích nelze opomenout, že prvky mluveného slova nabízené 
projektem tohoto účastníka řízení (zpravodajství s mapováním dění v regionu, 
dopravní informace, zprávy o počasí, hudební pořady) jsou v již vysílajících 
programech relativně standardní a hojné (v oblasti pokryté vysílačem Černice např. 
Fajn Rádio, Kiss Proton, Hitrádio FM Plus, Rádio Beat - speciální hudební pořady, v 
oblasti pokryté vysílačem Troubsko také Rádio HEY, Rádio Beat, Rádio JIH, MAGIC 
BRNO, v oblasti pokryté vysílačem Chodov Expres rádio, Fajn Rádio, Rádio Beat, 
Rádio HEY a již na pokrytém území zachytitelné Oldies rádio, v oblasti pokryté 
vysílačem Horní Heršpice Rádio HEY, MAGIC BRNO, Rádio JIH, Rádio Beat). 

Z hlediska lokalizace programu byly přiděleny body za základní dílčí kritérium sledující 
nově vyráběný program, neboť program Oldies rádia není přebíraný. Žadatel 
předpokládá, že pokryje regiony a užší lokality, v nichž se nacházejí přidělované 
vysílače, zpravodajstvím a dopravním servisem, počítá se spoluprací s místními úřady 
a policií, tuto zamýšlenou spolupráci, resp. její předjednání, však nijak nedokládá. 

Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno po bodu u každého ze dvou základních 
dílčích kritérií, neboť programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, 
jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu. Na všech 
pokrytých územích lze zároveň konstatovat, že zejména horní vrstva žadatelem 
uvedené cílové skupiny 30 - 69 let není současnou nabídkou rozhlasových programů 
dostatečně uspokojována. 

Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele. 
Žánry obsažené v hudebním formátu hodnoceného žadatele jsou již na pokrytých 
územích přítomny ve více programech, přinos hodnoceného žadatele k rozmanitosti 
nabídky rozhlasových programů na územích tak lze spatřovat pouze ve vyhraněnosti 
jeho hudebního formátu zaměřeného na hudbu 60. až 70. let. Prvky mluveného slova 
v programu hodnoceného žadatele jsou již rovněž na pokrytých územích široce 
zastoupeny, dílčí přínos k rozmanitosti nabídky programů by bylo možné spatřovat 
pouze v jednom z prvků mluveného slova, a to v hudebních pořadech, neboť lze 
očekávat jejich zaměření na hudbu odpovídající hudebnímu formátu. Při zvážení 
pouze dílčích přínosů k rozmanitosti nabídky programů, u mluveného slova pouze 
v jednom ze segmentů - navíc podle žádosti o licenci nikoliv hlavním - a s ohledem na 
zastoupení žánrů hudebního formátu na pokrytých územích tak v očích Rady 
z hlediska přínosu k rozmanitosti nabídky rozhlasových programů na pokrytých 
územích převážil projekt vítězného žadatele, a to zejména s ohledem na komplexněji 
a cíleněji ve vztahu k pokrytým územím pojaté mluvené slovo vyznačující se 
významnou úlohou pokročilého dopravního zpravodajství doplněného o 
specializovaný servis a originální pořady pro motoristy, včetně pořadů týkajících se 
bezpečnosti silničního provozu. Program vítězného žadatele je tak důsledně zaměřen 
na pokrytou lokalitu a uspokojuje potřeby specifické cílové skupiny řidičů přítomných 
v pokrytých lokalitách, nacházejících se u frekventovaných úseků dálnic; v tom Rada 
spatřuje významnější přínos pro rozmanitost nabídky rozhlasových programů na 
pokrytých územích. Nelze opomenout ani skutečnost, že v oblasti pokryté vysílačem 
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Chodov je již program Oldies rádia přijímatelný. 

Projekt žadatele První rozhlasová s.r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. byl 
vyhodnocen tak, že toto zákonné kritérium naplňuje jen v malé míře, neboť především 
neuvádí nic o případné podpoře začínajících umělců. Tvorba vlastních zpravodajství 
je v rozhlasovém vysílání relativně obvyklá, v tomto základním dílčím kritériu tak 
mohla být pozitivně hodnocena pouze tvorba vlastních hudebních pořadů. Z hlediska 
podpory kulturních akcí hodlá žadatel pouze zařazovat informace o programech 
divadel, kin, muzeí a výstavních síní a informace o festivalech a koncertech, ani 
nedeklaruje vedle těchto obvyklých servisních informací žádnou jinou formu podpory. 
Míra naplnění této zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady je tak 
v žádosti hodnoceného žadatele považována za menší než v žádosti vítězného 
žadatele, neboť ten vytváří originální pokročilé dopravní zpravodajství, původní 
tématické pořady pro motoristy a pořady zaměřené na bezpečnost provozu ve větším 
počtu (oproti pouze jednomu druhu pořadů - hudebních - u hodnoceného žadatele) a 
začínající umělce vedle zařazování jejich tvorby podporuje navíc též prostřednictvím 
svého nahrávacího studia. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel 
v projektu pouze obecně hovoří o národnostních a etnických menšinách, nespecifikuje 
přímo, které by podporoval, pouze nepřímo lze dovodit zaměření patrně na menšinu 
romskou. Z hlediska způsobu podpory menšin žadatel zmiňuje obecně pozvánky na 
akce menšin a mediální partnerství, konkrétně pak uvádí pouze informace o světovém 
romském festivalu KHAMORO. Zejména s ohledem na obecnost projektu v této části 
(s konkrétním údajem pouze ve vztahu k festivalu KHAMORO) tak Rada dospěla 
k závěru o relativně malé míře naplnění tohoto zákonného kritéria v žádosti 
hodnoceného žadatele a tedy zároveň o menší míře jeho naplnění než v žádosti 
vítězného žadatele, neboť přínos vítězného žadatele je komplexněji zaměřen na 
cizojazyčné menšiny jako celek a je propojen se specifikem pokrytých regionů 
(frekventované úseky dálnic), kde je cizojazyčné dopravní zpravodajství cizojazyčným 
menšinám užitečné též navýsost prakticky při jízdě autem. Projekt vítězného žadatele 
je v tomto směru konkrétnější a není zúžen pouze na jednu menšinu, ohledně níž se 
navíc cílená podpora objevuje v mediálním prostoru relativně častěji. 

Rada ve svém hodnocení žadatele První rozhlasová s.r.o. příznivě zhodnotila 
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) 
zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána stejná míra naplnění jako u vítězného 
žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči První rozhlasová s.r.o. licence 
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady 
uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e), g) zákona č. 231/2001 Sb., kde 
uchazeč První rozhlasová s.r.o. naplnil tyto zákonné skutečnosti v menší míře než 
úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných důvodů. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a 
zhodnotila žádost účastníka řízení HELLAX spol. s r.o., který požádal o udělení 
licence k provozování regionální hudebně zpravodajské stanice rodinného zaměření 
s regionální publicistikou pod názvem programu HELAX. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele 
k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání programu HELAX prostřednictvím 
jiných kmitočtů a prostřednictvím internetu. Rada nemá ve vztahu k jeho dosavadnímu 
podnikání v této oblasti negativních poznatků. 
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je 
připraven financovat vysílání z nových kmitočtů z vlastních zdrojů. Takový záměr lze 
v zásadě s ohledem na již probíhající vysílání programu HELAX z jiných kmitočtů 
považovat za uskutečnitelný, byť žadatel sám zdůvodňuje jedno z předchozích 
navýšení základního kapitálu potřebou pokrytí ztrát hospodaření z předchozích let. 
Rada se nakonec přiklonila k hodnocení žadatele v základním dílčím kritériu způsobu 
financování vysílání jedním bodem. Z hlediska finanční spolehlivosti žadatel v žádosti 
o licenci uvádí, že nemá splatné závazky vůči státním institucím, nijak se však 
nevyjadřuje ani nedokládá finanční spolehlivost svých vlastníků. 

Z hlediska organizačního může podle názoru Rady snižovat připravenost žadatele na 
zajištění vysílání menší zkušenost jednatelky žadatele, které je podle otevřených 
zdrojů ve funkci jednatelky u žadatele ke dni podání žádosti o licenci přibližně dva 
roky. Osoba jednatelky žadatele není Radě známa z úřední činnosti a žádost o licenci 
ve vztahu k ní žádné další konkrétní informace neobsahuje. Žádost o licenci 
nezmiňuje ani žádná konkrétní jména z manažerského týmu žadatele, s ohledem na 
provozování vysílání tímto žadatelem však lze předpokládat zkušenost alespoň u 
některých manažerů. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového 
vysílání, když provozuje terestricky i prostřednictvím internetu vysílání programu 
HELAX. Účastník řízení je organizačně připraven na získávání místních informací, 
když počítá s využitím externích spolupracovníků a spolupráce s místními 
rozhlasovými stanicemi obchodně zastupovanými společností MEDIA MARKETING 
SERVICES a.s. 

Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické 
připravenosti k zajištění vysílání, zejména konkrétně a podrobně popsal technické 
řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nových souborů technických 
parametrů. Účastník řízení byl tak v základním dílčím kritériu vztahujícím se 
k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak 
z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 

Skutečnost významná pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., tj. ekonomická, organizační a technická připravenost 
žadatele k zajištění vysílání, byla tak v žádosti hodnoceného žadatele naplněna 
v menší míře než v žádosti vítězného žadatele, a to zejména s ohledem na menší 
zkušenost statutárního orgánu hodnoceného žadatele v oblasti rozhlasového vysílání 
(oproti jednateli vítězného žadatele pohybujícímu se v oblasti rozhlasového vysílání 
nejméně 14 let), menší konkrétnost ve vztahu k manažerskému týmu hodnoceného 
žadatele a neuvedení potřebných skutečností ve vztahu k (a tedy nedoložení) finanční 
spolehlivosti vlastníka žadatele. 

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 omezeným, jejímž jediným společníkem je právnická osoba -
AFAB, a.s., IČ: 253 55 007, nyní již s akciemi na jméno. Žadatel zároveň v licenčním 
řízení uvedl (doloženo formou čestných prohlášení akcionářů), že majiteli akcií AFAB, 
a.s. jsou ke dni podpisu čestných prohlášení: 

o MEDIA BOHEMIA a.s. - 200 ks kmenových akcií (tehdy ještě na majitele) v 
listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4 725,- Kč 

o INSHORETRADING a.s. - 11 ks kmenových akcií (tehdy ještě na majitele) v 
listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč. 

V základním dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o 
licenci byl tak žadatel hodnocen 1 bodem, a to s ohledem na existenci akcií na jméno, 
přičemž žadatel zároveň doložil seznam všech akcionářů. I s ohledem na obtížnější 
převoditelnost akcií na jméno lze považovat takto zjištěné údaje o aktuální vlastnické 
struktuře za dostatečně relevantní. 
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Z hlediska předpokladů pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím 
souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna je 
však podle názoru Rady třeba přiklonit se k hodnocení 0 bodů, neboť za situace, kdy 
žadatel má více akcionářů, není totožnost akcionářů patrná z obchodního rejstříku 
(není obecně známá) a bude tudíž do budoucna obtížněji zjistitelná. Není zde tak 
v dostatečné míře splněn požadavek judikatury správních soudů na otevřenost a 
obecnou známost vlastnických poměrů ve společnosti žadatele. 

Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele 
lze uvést, že k poslední změně vlastnických vztahů u žadatele došlo před více než 9 
lety, přímá vlastnická struktura žadatele je tedy stabilní. 

S ohledem na shora uvedené musela Rada dospět k závěru, že transparentnost 
vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. jako zákonná skutečnost významná pro rozhodnutí Rady je 
naplněna pouze částečně, tedy v menší míře než u vítězného žadatele, jehož 
vlastnická struktura na rozdíl od nyní hodnoceného žadatele skýtá předpoklad 
transparentnosti převodů podílů ve vítězném žadateli a s tím související předpoklad 
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, když vlastnická struktura 
vítězného žadatele je relativně jednoduchá a otevřená, i u společníka - právnické 
osoby lze snadno dohledat koncového vlastníka. Společnosti s ručením omezeným 
mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura 
vítězného žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném 
českém obchodním rejstříku a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. Naproti 
tomu jediný společník hodnoceného žadatele je akciovou společností s více akcionáři, 
proto nelze totožnost jeho akcionářů zjistit z veřejné databáze obchodního rejstříku. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 

Tímto žadatelem předložený projekt programu HELAX je z hlediska hudebního 
formátu založen na taneční hudbě a taneční scéně, dále se žánry house, hip hop, 
d'n'b. V rámci mluveného slova s podílem 10 - 40% na vysílacím času bude vysíláno 
zpravodajství, v němž bude převažovat domácí region (žadatel má na mysli 
Ostravsko), ale budou obsaženy i zprávy z nových lokalit, dále bude v mluveném slově 
zahrnut bulvární magazín, hudební pořady, hitparáda, talk show, pozvánky. 

Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem 
zjistila, že hudební formát a žánry nabízené žadatelem jsou již v oblasti pokryté 
vysílačem Chodov přítomny, a to zejména ve vysílání na taneční hudbu zaměřeného 
Dance rádia, ale zčásti i ve vysílání Rádia 1 (taneční hudba, hip hop). Zejména tedy 
s ohledem na existenci hudebním formátem obdobného programu v lokalitě Chodov 
Rada ve vztahu k této lokalitě neshledala v projektu žadatele přínos pro rozmanitost 
stávající nabídky programů. Ve vztahu k oblastem pokrytým vysílači Troubsko a Horní 
Heršpice lze konstatovat, že žánry obsažené v hudebním formátu žadatele jsou již na 
daném území přítomny ve vysílaných programech (taneční hudba na Rádiu JIH, 
Rádiu Krokodýl, dále též - jak uvádí i žadatel v žádosti o licenci - Kiss Hády, Evropa 
2, Free Rádio), nicméně vždy pouze s určitým podílem a program, jehož hudební 
formát by byl vysloveně založen na taneční hudbě, se v dané lokalitě nevyskytuje. 
V tom Rada spatřuje částečný přínos projektu žadatele k rozmanitosti nabídky 
rozhlasových programů na pokrytém území. Pokud jde o oblast pokrytou vysílačem 
Černice, objevuje ze zde taneční hudba - jak uvádí i žadatel v žádosti o licenci -
v nabídce programů Kiss Proton, Evropa 2. Žánry z nabídky žadatele jsou tak ještě 
méně zastoupeny než v regionu Brna a opět ani zde není program, jehož hudební 
formát by byl vysloveně založen na taneční hudbě. Rada zde proto rovněž shledala 
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částečný přínos projektu žadatele k rozmanitosti nabídky rozhlasových programů na 
pokrytém území, v míře větší než ve vztahu k pokrytým lokalitám na Brněnsku. 

Z hlediska mluveného slova bylo ve dvou ze tří základních dílčích kritérií přiděleno po 
jednom bodu, neboť autorské pořady - vyráběné přímo žadatelem - jsou konkrétně 
specifikovány, představují podstatnou část programu (20-25%), patří mezi ně zejména 
pořady hudební. Podíl zpravodajství a servisních informací daný zařazením zpráv 
pouze třikrát denně po dvou minutách je z hlediska četnosti, pokud jsou údaje 
dostupné, pod průměrem údajů z pokrytých území, zde proto nebyl přidělen bod, 
navrhovaný podíl mluveného slova 10 - 40%, kde minimální hranice je u střední 
hodnoty z pokrytých území, horní pak výrazně nad ní, byl hodnocen jedním bodem. 
Při porovnání se současnou nabídkou rozhlasových programů na všech čtyřech 
pokrytých územích je třeba uvést, že standardní zpravodajství s regionálními prvky je 
všude obsaženo již v současné nabídce programů hojně, stejně jako pozvánky na 
akce (v oblasti pokryté vysílačem Černice např. Fajn Rádio, Kiss Proton, Hitrádio FM 
Plus, v oblasti pokryté vysílačem Troubsko Rádio HEY, Rádio JIH, MAGIC BRNO, v 
oblasti pokryté vysílačem Chodov Expres rádio, Fajn Rádio, Rádio HEY, v oblasti 
pokryté vysílačem Horní Heršpice Rádio HEY, MAGIC BRNO, Rádio JIH). V oblasti 
pokryté vysílačem Chodov jsou pak zastoupeny též hudební pořady, a to i takové 
zaměřené na dance music (v nabídce Dance Rádia, jinak hudební pořady a hitparády 
na Rádiu Beat či Rádiu 1), přínosem pro rozmanitosti stávající nabídky programů na 
území tak mohou být bulvární pořad v ucelené podobě a zčásti (ve vztahu k nabídce 
menších komerčních rádií) i talkshow. V oblasti pokryté vysílačem Troubsko a 
vysílačem Horní Heršpice jsou sice obecně zastoupeny hudební pořady a hitparády 
(např. FREE Rádio, MAGIC BRNO, Rádio BEAT, Rádio JIH), nevysílají se zde však 
zatím hudební pořady orientované na dance music a komplexně tento žánr 
pokrývající, jako v nabídce hodnoceného žadatele. Přínosem pro rozmanitost stávající 
nabídky programů na území i zde mohou být bulvární pořad v ucelené podobě a 
zčásti (ve vztahu k nabídce menších komerčních rádií) i talkshow. Ve vztahu k těmto 
dvěma druhům pořadů lze vyslovit obdobné hodnocení i pro oblast pokrytou 
vysílačem Černice, kde lze v nabídce vysílaných rozhlasových programů též nalézt 
hudební pořady a hitparády (Hitrádio FM Plus, Rádio Beat, Rádio Samson), nikoliv 
však specializované na dance music, jako v projektu hodnoceného žadatele. 
Z hlediska mluveného slova lze tedy ve třech ze čtyř pokrývaných lokalit považovat za 
částečný přínos k rozmanitosti stávající nabídky rozhlasových programů na území 
hudební pořady hodnoceného žadatele (s ohledem na jejich zaměření na dance 
music), dále pak lze částečný přínos ve vztahu ke všem lokalitám spatřovat 
v bulvárním pořadu a talk show. 

Z hlediska lokalizace programu byl přidělen bod za základní dílčí kritérium sledující 
nově vyráběný program, neboť program HELAX není přebíraný. Žadatel sice 
předpokládá, že zpravodajství bude obsahovat i zprávy z nových lokalit, v žádosti o 
licenci však uvádí, že převažovat bude zpravodajství z regionu Ostravska, které chce 
vysílat i v Brně, Praze a Plzni, navíc není doloženo předjednání spolupráce pro 
regionální zpravodajství z nových lokalit. Ve zbylých dvou základních dílčích kritériích 
v této části proto body přiděleny nebyly. Přístup žadatele, který prosazuje vysílání 
zpráv z Ostravska i do ostatních lokalit, je sice netradiční, nelze jej však považovat za 
naplnění významu kritéria lokalizace v jeho obvyklém vnímání. 

Z hlediska cílové skupiny byl přidělen bod v jednom ze dvou základních dílčích kritérií, 
neboť programová nabídka žadatele je pro danou skupinu možná, přináší odlišující 
prvky zaměřené na danou cílovou skupinu. Na všech pokrytých územích je však třeba 
zároveň konstatovat, že žadatelem uvedená cílová skupina (jádro 20 - 30 let, 
s přesahy od 12 do 40 let a s mírným přesahem nad 40 let) je současnou nabídkou 
rozhlasových programů dostatečně uspokojována (např. v oblasti pokryté vysílačem 
Černice Fajn rádio, Kiss Proton, v oblasti pokryté vysílačem Chodov Dance rádio, 
Expres rádio, Rádio Kiss, v oblasti pokryté vysílači Troubsko a Horní Heršpice Kiss 
Hády, Rádio Krokodýl). 
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Při srovnání přínosu hodnoceného žadatele a vítězného žadatele k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území Rada 
považovala toto zákonné kritérium za lépe naplněné v žádosti vítězného žadatele. 
Projekt hodnoceného žadatele z hlediska hudebního formátu představoval částečný 
přínos ve vztahu ke třem ze čtyř pokrývaných lokalit; v těchto třech sice již jsou 
přítomny jednotlivé žánry obsažené v hudebním formátu žadatele, nikoliv však 
program s hudebním formátem cíleně zaměřeným na dance music a příbuzné žánry 
(na rozdíl od čtvrté lokality Chodov, kde již vysílá Dance rádio). Z hlediska mluveného 
slova lze opět spatřovat částečný přínos pro všechny čtyři lokality v jednotlivých 
pořadech (bulvární pořad, talkshow), ve vztahu ke třem lokalitám (vyjma Chodova) lze 
pak spatřovat částečný přínos ve specializaci autorských hudebních pořadů na žánr 
dance music (byť obecně hudební pořady jsou samozřejmě zastoupeny ve všech 
pokrývaných lokalitách). Po zvážení v očích Rady zejména s ohledem na charakter 
přidělovaných kmitočtů pokrývajících frekventované úseky dálnic převážil přínos pro 
rozmanitost stávající nabídky programů na územích spočívající v komplexním 
mluveném slově v projektu vítězného žadatele, cíleně zaměřeném na řidiče, kteří 
budou představovat významnou skupinu posluchačů na pokrytých územích. Tyto 
přínosy se projeví v plném rozsahu ve všech pokrývaných lokalitách, zatímco projekt 
hodnoceného žadatele mohl nabídnout částečné přínosy pouze ve třech ze čtyř 
pokrývaných lokalit. Z tohoto pohledu také mluvené slovo v projektu vítězného 
žadatele - vyznačující se významnou úlohou pokročilého dopravního zpravodajství 
doplněného o specializovaný servis a originální pořady pro motoristy, včetně pořadů 
týkajících se bezpečnosti silničního provozu - svou cíleností na relevantní cílovou 
skupinu na pokrytých územích a svou komplexností překonává projekt hodnoceného 
žadatele. 

Projekt žadatele HELLAX spol. s r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. byl ve vztahu 
k základnímu dílčímu kritériu vlastních autorských pořadů hodnocen jedním bodem, 
vlastní tvorba žadatele je zaměřena relativně úzce především na hudební pořady 
v souladu s hudebním formátem, je však zároveň poměrně rozsáhlá (20 - 25% 
programu). Z hlediska podpory začínajících umělců žadatel předpokládá zařazování 
jejich tvorby do vysílání, zejména autorských pořadů, žádost o licenci neobsahuje 
doklady o předjednání takové spolupráce ve vztahu k pokrývaným regionům. Pokud 
jde o podporu kulturních akcí, uvádí žadatel v žádosti o licenci pouze obecně bez 
konkretizace, že řadu akcí na severomoravské hudební scéně pořádá, u velké části 
akcií je mediálním partnerem a spolupracuje s kluby na severní Moravě. Žadatel 
neuvádí nic ve vztahu k pokrývaným regionům, navíc takto obecná tvrzení v žádosti o 
licenci lze jen obtížně posoudit a vyhodnotit. Míra naplnění této zákonné skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady je tak v žádosti hodnoceného žadatele považována za 
menší než v žádosti vítězného žadatele, neboť ten vytváří originální pokročilé 
dopravní zpravodajství, původní tématické pořady pro motoristy a pořady zaměřené 
na bezpečnost provozu ve větším počtu (škála jeho originální tvorby je tedy širší než u 
hodnoceného žadatele) a začínající umělce vedle zařazování jejich tvorby podporuje 
navíc též prostřednictvím svého nahrávacího studia. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin 
v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel 
v projektu z hlediska identifikace menšin zmiňuje pouze menšinu romskou. Z pohledu 
způsobů podpory rozvoje kultury této menšiny žadatel žádný konkrétní způsob 
podpory nezmiňuje, odkazuje pouze např. na oblibu hip hopu mezi mladými Romy a 
z kontextu projektu žadatele lze dovodit, že zařazování této hudby do vysílání a 
podporu vlastních hiphopových akcí považuje též za nástroj podpory rozvoje kultury 
dané menšiny. Taková podpora je však přinejlepším pouze nepřímá, neboť nesměřuje 
přímo k rozvoji vlastní kultury menšiny, např. v podobě tvorby romského interpreta 
daného žánru. Projekt žadatele je tak v této části relativně stručný a obecný, zmiňuje 
sice menšinu romskou, neuvádí však žádné způsoby přímé podpory rozvoje kultury 
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této menšiny. Vzhledem ktomu považovala Rada tuto skutečnost významnou pro 
rozhodnutí Rady za naplněnou v žádosti vítězného žadatele ve větší míře, neboť 
přínos vítězného žadatele je komplexněji zaměřen na cizojazyčné menšiny jako celek 
a je propojen se specifikem pokrytých regionů (frekventované úseky dálnic), kde je 
cizojazyčné dopravní zpravodajství cizojazyčným menšinám užitečné vedle oblasti 
jazykové též navýsost prakticky při jízdě autem. Projekt vítězného žadatele je v tomto 
směru konkrétnější a není zúžen pouze na jednu menšinu, ohledně níž se navíc 
cílená podpora objevuje v mediálním prostoru relativně častěji. 

V případě žadatele HELLAX spol. s r.o. byly rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči 
HELLAX spol. s r.o. licence k vysílání udělena nebyla, všechny skutečnosti významné 
pro rozhodnutí Rady uvedené v § 17, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. skutečnosti 
významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b), c), e), 
g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč HELLAX spol. s r.o. naplnil tyto zákonné 
skutečnosti v menší míře než úspěšný účastník řízení, a to z výše popsaných důvodů. 

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

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při 
vzájemném porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru 
naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých 
žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi sebou navzájem účastníky 
řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího projektu. 

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., nestanoví-li tento zákon 
jinak, postupuje se v řízení podle správního řádu, 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 
a o zamítnutí žádostí o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a 
II. tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í : 
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Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 
a §66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 
30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne: 17.4.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 10.8.2012, Pří loha č. 1 - Licenční podmínky) , Dokument (přehled, 
13 .10 .2011, Pří loha č. 2a) Zachyt i te lnost programů - Praha OC Chodov 107,9 MHz.) , Dokument 
(přehled, 13.10.2011, Pří loha č. 2b) Zachyt i telnost programů - Horní Heršpice 94,1 MHz) , 
Dokument (přehled, 13 .10 .2011, Pří loha č. 2c) Zachyt i te lnost programů - Černice 87,8 MHz) , 
Dokument (přehled, 13 .10 .2011, Pří loha č. 2d) Zachyt i telnost programů - Troubsko 95,9 MHz) , 
Dokument (ostatní, 10.8.2012, pří loha č. 3a (Předpokládaný územní rozsah vysí lače Praha -
Chodov 107,9 MHz/50 W)) , Dokument (ostatní, 10.8.2012, pří loha č. 3b (Předpokládaný územní 
rozsah vysí lače Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W)) , Dokument (ostatní, 10.8.2012, pří loha č. 3c 
(Předpokládaný územní rozsah vysí lače Černice 87,8 MHz/50 W) , stránky (3)), Dokument 
(ostatní, 10.8.2012, pří loha č. 3d (Předpokládaný územní rozsah vysí lače Troubsko 95,9 
MHz/50 W) , stránky (3)) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2012.08.22 12:32:25 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 1 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: Route Radio s.r.o. 

Označení (název) programu: 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Rádio Dálnice 

Obsah: 

I. Základní programová specifikace 

II. Další programové podmínky 

1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení 

licence (§21 odst. 3) 

2) Jednotlivé programové podmínky 

I. Základní programová specifikace 

Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a 

stručným všeobecným zpravodajstvím. 

II. Další programové podmínky 

1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení 

licence (§21 odst. 3) 

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné všeobecné zpravodajství 

Specializované pořady a kampaně zaměřené na prevenci v oblasti dopravy, sociální marketing 

Stručné zpravodajství minimálně ve dvou světových jazycích 

Hudební formát: hudba od 60, let až po současnost - lehčí rock, pop, country 

2) Jednotlivé programové podmínky 

Cílová skupina 18 plus 

Minimálně 4 dopravní vstupy (i vícejazyčné) v hodině, a to od 6 do 18 hodin ve všední dny 

Podíl mluveného slova minimálně 7 % od 6 do 18 hodin ve všední dny 

Všeobecné zpravodajství l x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin ve všední dny 

50% vlastní tvorby 

Minimálně 50% evropské tvorby 
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Programy zachytitelné v Praze OC Chodov 107,9 
Programy zachytitelné velmi dobře 

Rádio Programová 
s k l a d b a vysí lání 

Cí lová s k u p i n a Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o./ BBC World 
Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači vyžadující 
přesné informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, 
zábava, bloky v českém (08:00-11:00 a 13:00-
16:00) a anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a 
16:00-24:00) jazyce, jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
City 93,7 FM 

Hudební metropolitní 
stanice 

p. 20-35 let Česká hudba 10-15% Podíl hudby min.80%, mluveného slova 6%, 
reklamy max. 10%, zpravodajství, doprava, 
soutěže, kulturní pozvánky, zajímavosti 

Úzký vztah k životu 
v Praze, dopravní 
servis a pražské 
aktuality 

RKR, s.r.o / Classic FM Hudební stanice 
hrající výhradně 
klasickou hudbu, 
muzikálovou hudbu, 
jazz a swing 

Všechny věkové 
kategorie, zejména 
nad 40 let 

Klasická hudba, muzikál, 
swing, jazz, evergreeny 

Zprávy CRo 2 Praha, komentáře a porady se 
zdravotní a humánní tématikou, pravidelné pořady 
kulturních institucí 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
/ COUNTRY RÁDIO 

Hudební stanice ve 
formátu country, folk a 
příbuzné žánry, 
doplněno 
zpravodajstvím 

p. 25-49 let 

s. 20-55 let 

60. léta - R'n'R, country a 
folk, bluegrass, gospel, 
americký protestsong, 
trampská hudba, mluvené 
slovo max. 8% 

Česká a zahraniční produkce v poměru 60:40, 
zpravodajství formou informačních prvků, kulturní 
servis, rozhovory, dopravní servis, hudební a 
žánrové pořady 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; 
zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu, 
aktuální informace o dopravě, energetice a o 
počasí; autentická vyjádření politiků, představitelů 
institucí a podniků a dalších osobností; 
publicistické příspěvky specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, sportu, česká i 
zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších koutů 
země 

Poměr hudby a mluveného 
slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host 
do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak 
to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / Kulturní stanice Nejrůznější věkové Klasická i jazzová hudba, Programové schéma je ve všední dny stejné - Romano Drom aneb 
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ČRo 3 Vltava ^syntéza vsecn arunu 
kultury a umění) 

S K u p i n y se z á j m e m o 

kulturu 
aie i přenosy z r o c K o v y c n 

klubu, alternativní hudba 
ranní zoravoaa|SKa r v i o z a i K a - mra z Kul tury , 

recenze vážné hudby, Matiné - setkání 
s osobností, odpolední publicistika, Čajovna-
pořad pro novou generaci kultur, posluchačů, 
večer Opera - včetně přenosů 

uesty K o m u - poraa se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin 
komentárů, analýz, 
diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických 
událostí, ale zejména na přibližování vzniku, 
vývoje a života občanské společnosti České 
republiky a evropských zemí, pořady zaměřené na 
kulturu, ekonomiku, historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

CRo Regina Veřejnoprávní 
hudebně-informační 
stanice 

informace, zprávy, publicistika a hudba, zábavné 
a kontaktní pořady, soutěže 

Regionální události 
(reportér v ulicích) 

pořady určené 
národnostním a 
sociálním menšinám 

Český rozhlas / SEVER regionální stanice pro 
Severní Čechy 

široký výběr hudebních 
žánrů 

Zpravodajství, publicistika, kalendárium, dopravní 
servis, písničky na přání 

Zaměřeno na 
informace z regionu 

Vysílání pro menšiny 
(Sousedé) 

MAX LOYD s.r.o. / 
DANCE RÁDIO -
Ru/115/05-Praha-ÚTB 
89,0 MHz/0,158 W 

Informačně-hudební 
rozhlasová stanice 

Mladé a středně 
mladé publikum 

Klubová a taneční scéna 100% pořadů domácí produkce, info servis 4x do 
hodiny v ranních hodinách, pevné schéma od 
06.00-18.00, Info DJ počítá s vytvořením 
pravidelných rubrik pro dění v Praze realizace 
programu i s novináři (nikoli klasická forma 
moderování) 

Události v metropoli a 
na hudební klubové 
scéně 

Těžištěm obsahu 
vysílání budou také 
informace kulturní, 
etnické a informace o 
jiných menšinách 

MAX LOYD s.r.o. / 
DANCE RÁDIO -
2007/277/zab - Praha-
Jinonice 102,9 MHz 0,1 
kW 

Informačně-hudební 
rozhlasová stanice s 
orientací na 
metropilitní vysílání 

15 - 29 let s přesahy 
12-45 let 

Alternativní nekomerční 
menšinová a ne 
mainstreamová hudební 
produkce 70 %, domácí 
produkce, původní 
tvorba, kulturně 
společenské události. 
Servis pro mladé, 
pravidelné autorské 
pořady o trendech, 
nových technologiích, 
nových hudebních 
projektech a mladých 
umělcích a jejich 
aktivitách. Servis z EU -
speciální zpravodajství z 
Bruselu o aktuálním dění 
v Evropské Unii, 15 
minut týdně. 

Podíl hudby evropské tvorby minimálně 70 %, 
rozsah hudby domácí produkce minimálně 15 %, 
odpora rozvoje domácí produkce ve formě 
propagace a partnerství s českými projekty a 
akcemi, minimálně dvě akce v měsíci, podíl 
mluveného slova bude minimálně 6 % z 
celkového vysílacího času za týden 

vysílání pro menšiny v 
minimálním rozsahu 7,5 
hodiny týdně 
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EVROPA 2, spol. s r.o. / 
EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + hity od 1995-
současnost CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou 
skupinu, angloamerická 
produkce, 10% domácí 
tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální okna 
pro místní (regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

4S PRODUCTION / 
Expres radio 

Hudebně-informačně-
zábavné rádio 

p. 15-35 lets 
přesahy 

Formát AC/oldies doplněno 
20-25% hudby české formy 

Zpravodajství a další formy mluveného slova 
(pozvánky na koncerty, výstavy, a jiné aktivity), 
počasí, kulturní servis, dopravní zpravodajství, 
sport, přehled tisku, soutěže, interaktivní 
komunikace (SMS, telefon, chat). Podíl 
mluveného slova 10% -12% ve všední den, 4% -
6% víkendy a svátky, zpravodajské vztupy 6x 
denně (všední dny) 

Zvýšený akcent vůči 
dění v pražské 
metropoli (Pražské 
novinky) 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Fajn Radio 

Hudební rádio se 
zaměřením na region 
a současnou hudbu 

p. 12-35 let Soft rock, pop, módní 
trendy, mluvené slovo cca 
15% 

Česká a zahraniční produkce (10:90), 
zpravodajství, informace a servis (Burza práce, 
spotřebitelská aktualita), zábava, malá publicistika 
(soutěže, hitparáda, besedy), dopravní vysílání 

Informace o 
politickém, kulturním, 
sportovním a 
společenském dění 
v regionu (cca 40% 
zpravodajství) 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 
29 - 49 let 

60.-80. léta + novinky, 40% 
česká hudba, střední 
proud, rock, dance, folk, 
country 

Informační diskusní kluby, publicistické porady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 
- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 
- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

Rádio Bohemia spol. s 
r.o. / Kiss 

Hudební rozhlasová 
stanice - zaměření na 
hudbu středního 
proudu 

p. 18-35 let Hudba středního proudu Podíl mluveného slova cca 10%, zpravodajství, 
sport, počasí, doprava, hitparáda, písničky na 
přání zábava, 

Orientace na regiony 
prostřednictvím 
mluveného slova, 
regionální 
zpravodajství 
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První rozhlasová, s.r.o. 
/ Oldies rádio 

Hudebně-zábavný 
program s aktuálním 
zpravodajstvím 

p. 30-69 let oldies hudba, folková a 
country hudba, podíl české 
a slovenské hudby 7% -
12% z celkového vysílacího 
času 

Podíl mluveného slova 7% -12% z celkového 
vysílacího času bez reklamy, zpravodajství, 
doprava, počasí, zábavné pořady, ekologická 
složka a zdravý životní styl, vstupování do 
vysílání, soutěže, přehled tisku 

Zpravodajství 
z regionu středních 
Čech a Prahy 

Agentura TRS spol. s 
r.o. / RÁDIO 1 

Hudební stanice se 
zaměřením na 
menšinové žánry 

p. 19-25 let 

s. 15-35 let 

Rocková a taneční hudba, 
jazz, hard rock, metal, hip 
hop, filmová hudba, etnická 
a world music, reggae 

Podíl české tvorby 20%, podíl mluveného sova 
15%, podíl vlastních pořadů min. 95%, novinky na 
alternativní scéně, hitparády česká a zahraniční, 
kulturní servis (pozvánky na koncerty, diskotéky, 
výstavy, filmy), knižní servis 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Rádio Beat 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop music+folk 
a country, podíl české 
hudby cca 30% 

Zpravodajství, informační servis, sport, předpověď 
počasí, kulturní a dopravní informační servis, 
životní prostředí, podpora cestovního ruchu. 

Aktuální informace o 
životě v regionu, 
regionální 
zpravodajství, 

RÁDIO BONTON, a.s / 
Rádio Bonton 

Hit rádio (CHR) p. 18-30 let Hity posledních 10ti let tvoří 
min. 70% celkového 
objemu vysílacího času, 
dále house music a D'n'B 

Podíl mluveného slova min. 7,5-8%, podíl 
publicistických a zpravodajských pořadů min. 
3,5%, zpravodajství, hitparády, informace o 
hudbě, filmu, kultuře, životním stylu, módních 
trendech, soutěže 

ULTRAVOX s.r.o./Radio 
Ethno " 

Hudební stanice 
specializovaná na 
etnickou hudbu a 
world music, 
zpravodajství a 
informační servis 
s akcentem na 
multietnické soužití 
v hlavním městě 

Posluchači 
definovaní zájmem o 
kvalitní specifickou 
hudební produkci a 
obecné kulturní 
souvislosti; cílová 
skupina 15 + 

Etnická hudba a word 
music a spřízněné žánry 
(crossover apod.) 

Podíl mluveného slova 5%, pevné zpravodajské 
vstupy, specifické programové zdroje (archivy, 
historické dokumenty), specializované profilové 
pořady, autorské pořady 

Vysíláním uspokojuje 
posluchače z ciziny 

Pražské inforádio, 
s.r.o. / RÁDIO HEY 
Praha 

Pražské metropolitní 
hudebně-informační 
rádio 

p. 25-35 let Pop, rock, folk a alternativní 
hudební směry druhé 
poloviny 80. a 90. let, podíl 
hudby 80-90%, podíl české 
tvorby 20% 

Podíl mluveného slova min. 10%, stručné zprávy, 
kultura, finance, zdraví, životní styl, problematika 
EU, dopravní informace, počasí 

Pražský zpravodajský 
servis, komunální 
politika 
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LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let, s. 25 -
50 

Maximální zaměření na 
českou hudební produkci -
65%, rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového denního 
podílu vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 -
20:00 - 2x v hodině + servisní informace, aktuální 
téma dne, kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech 
a přesné formě, 
spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Rádio Twist Praha 
s.r.o. / Rádio Spin 

Hudebně-
zpravodajská stanice 
v českém i 
slovenském jazyce 

p. 20-50 let Rythm&Blues, Blues Rock, 
hudba 80. a 90. let 

Zpravodajství a publicistika, sportovní informace, 
pohádky, soutěže, rozhlasové hry, ekonomika 

Informace z Prahy Informace pro 
slovenskou menšinu v 
Praze 

Rádio - France -
Internationale, S.N. / 
RFI-RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE 

Současné, úplné a 
nezměněné šíření 
programu stanice RFI 
vysílaného z území 
mimo ČR 

LONDA, spol. s r.o./ 
Rock Zone 105,9 

Metropolitní hudebně-
informační rádio s 
důrazem na dopravní 
informace 

p. 20-40 let Hot AC v kombinaci s CHR 
- hity do dvou let stáří a 
současná hudba, hudba 90 
a tzv. nultých let 

Zpravodajství (přebírané z rádia IMPULS), 
doprava, zábava, soutěže 

Informace o pražské 
dopravě, regionální 
zprávy 

Programy zachytitelné dobře: 
Český rozhlas / CRo 
Hradec Králové 

Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5:00 do 20:00 hodin, 
poté ČRo 5 
Regionální noc 
(program všech 
regionálních stanic) 

široký výběr hudebních 
žánrů, prostor pro 
regionální autory a 
interprety 

Zpravodajství, informační servis, počasí a sport, 
publicistika, diskuze, hudba a zábava, soutěže, 
události regionu 

Zaměření na region, 
dopravní informace a 
regionální počasí 

Rádio Krumlov s.r.o./ 
Kiss jižní Čechy 

hudební stanice s 
vyváženým podílem 
informací 

p. 18-35 lets 
přesahy 

Hudba středního proudu Podíl mluveného slova 10%, zpravodajství, sport, 
počasí, dopravní informace, kulruní a 
společenské akce, hitparády, písničky na přání, 
Dance party 

Zpravodajství 
především z regionu 

Rádio Contact Liberec 
spol. s r.o. / Rádio 
Contact Liberec 

nezávislá hudební, 
informační, komerční 
rozhlasová stanice 

20-50 let hudba od 60. let do 
současnosti pop, rock, soft 
rock, rock and roll+v menší 
míře dance, disco, country, 
folk, podíl světové 
produkce 60-70% c podílu 
hudby 

Zpravodajství ze světa, z domova a v maximální 
míře z regionu, dopravní infprmace, počasí, 
kulturní servis, hádanky, soutěže, písničky na 
přání, podíl hudby cca 60%, podíl mluveného 
slova 14-15 %, podíl zpravodajství 6-7% 

zpravodajství z 
regionu 

Rádio Černá Hora II 
s.r.o. / RÁDIO ČERNÁ 
HORA 

hudební stanice s 
lokálním 
zpravodajstvím 

p.20-29 lets. 12-45 
let 

hudba středního proudu a 
hity 80. a 90. let, formát hot 
AC blížící se až CHR 

lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a kulturní 
servis, sněhový servis, oznamy a hudební 
upoutávky, písničky na přání, hudební pořady, 
zábava 

lokální programové 
prvky 
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Radio Proglas, s.r.o. / 
RADIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16% 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6% z hudební 
produkce 
Klasická a duchovní hudba 
14,9% 
Populární a výplňová 
hudba 42,9% 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny Je 
kulturním, informačním, náboženským, 
vzdělávacím i zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6% 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

Programy zachytitelné částečně 
MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Radio Blaník Západní 
Čechy 

hudebně informační 
program 

AC formát, 50-70% country 
a folk 

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní program, 
vlastní pořady 

Informace 
regionálního významu, 
kulturní servis z 
regionu 
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Programy zachytitelné v Horních Heršpicích 94,1 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře 

Rádio Programová 
s k l a d b a vysí lání 

Cí lová 
s k u p i n a 

Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o./ BBC World 
Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava, 
bloky v českém (08:00-11:00 a 13:00-16:00) a 
anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a 16:00-24:00) 
jazyce, jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; 
zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu, aktuální 
informace o dopravě, energetice a o počasí; 
autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické příspěvky 
specializované pořady věnované ekonomice, kultuře, 
sportu, česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější 
věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a mluveného 
slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to 
vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové 
skupiny se 
zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, ale i 
přenosy z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní 
zpravodajská Mozaika- info z kultury, recenze vážné 
hudbv. Matiné - setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čaiovna-porad pro novou generaci 
kultur, posluchačů, večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických událostí, 
ale zejména na přibližování vzniku, vývoje a života 
občanské společnosti České republiky a evropských 
zemí, pořady zaměřené na kulturu, ekonomiku, 
historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 
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CRo Brno Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
05:00-20:00 hod.(po-
pá); 06:00-18:00 
(so+ne) 

Dospělí 
posluchači na 
jižní a 
východní 
Moravě 

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou hudební 
nabídku, od populárních a folklórních písní až po 
vážnou hudbu, a srovnatelnou pestrost v žánrech 
zpravodajských, publicistických i zábavných 

Regionální vysílání v 
Jihomoravském a 
Zlínském regionu 

Rádio Student, s.r.o. / 
FREE radio 

zpravodajská a 
publicistická stanice 

15-26 let česká i zahraniční hudba, podíl 
mluveného slova 12 % o 
pracovním dnu a 10 % o 
víkendu 

zpravodajství, informace, písničky, poradenská 
služba, soutěže reportáže pozvánky, hitparáda, 
studentská hudba, 

programy o menšinách 
připravované menšinami 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné 
rádio zábavy a 
informací 

Zaměřeno na 
rodinu 
s cílovou 
skupinou 29 -
49 let 

60.-80. léta + novinky, 40% 
česká hudba, střední proud, 
rock, dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press 
klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio 
zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info 
o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní 
regiony) 
- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 
- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

RADIO STATION 
BRNO, spol. s r.o. / 
KISS HÁDY 

hudební regionální 
stanice středního 
proudu 

16-29 lets 
přesahem 39 
let 

nejnovější hity doplněné o 
klasické hity 90. let, 15% 
mluvené slovo 

dynamický program plný trendových pořadů, např. 
ráno s Bořkem a Alenou, dopravní zpravodajství, 
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s Kissem na 
cestách 

Aktuální informace o 
společenském a 
kulturním dění 

hudební složkou 
oslovuje menšiny 
obyvatelstva podle věku 

AZ Rádio, s.r.o. / 
MAGIC BRNO 

Hudebně zpravodajská 
a kontaktní rozhlasová 
stanice 

p. 30-45 let s. 
20-55 let 

Rocková hudba v celé šíři, od 
60. let po současnost, česká a 
slovenská hudba neklesne pod 
10% 

Zpravodajství 06.00 - 09.00 2x v hodině, 09.00 -
17.00 1x v hodině, informace - dopravní servis, 
společenské a kulturní akce, počasí, sport, zábava, 
soutěže, hitparáda, hudební žánrové pořady, 
mluvené slovo 7 -13% v denním průměru 

Regionální 
zpravodajství s 
návazností na orgány 
státní správy a 
magistráty 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Radio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

JUKE BOX, spol. s r.o. / 
RADIO ČAS - FM 

„Oldies-country rock" 
hudební formát se 
stručným 
zpravodajstvím 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, country & 
western 

Posílený prvek country a folk 
pro RÁDIO ČAS - FM jižní 
Morava 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní informace, 
smogové zpravodajství), soutěže, programy Večer 
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country 
v Čechách a na Moravě, Rockové a country balady, 
hudební výročí dne, hitparády... 

Povoleno odpojování - vysílací okruhy Ostrava, 
Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro 
okruh jižní Morava změna LP upřesnění hudebního 
formátu 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí regionálního 
charakteru 
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vysílací okruh Rádio Cas -
Rock na kmitočtu Třinec -
Godula 89,5 MHz 

posíleno o klasický rock, folkrock, s doplněním 
spřízněných žánrů 

ULTRAVOX s.r.o./Radio 
Ethno " 

Hudební stanice 
specializovaná na 
etnickou hudbu a world 
music, zpravodajství a 
informační servis 
s akcentem na 
multietnické soužití 
v hlavním městě 

Posluchači 
definovaní 
zájmem o 
kvalitní 
specifickou 
hudební 
produkci a 
obecné 
kulturní 
souvislosti; 
cílová skupina 
15 + 

Etnická hudba a word music a 
spřízněné žánry (crossover 
apod.) 

Podíl mluveného slova 5%, pevné zpravodajské 
vstupy, specifické programové zdroje (archivy, 
historické dokumenty), specializované profilové 
pořady, autorské pořady 

Vysíláním uspokojuje 
posluchače z ciziny 

EVROPA 2, spol. s r.o. / 
Rádio Evropa 2 -
Morava 

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + hity od 1995-
současnost CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou skupinu, 
angloamerická produkce, 10% 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální okna 
pro místní (regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

Star Promotion, s.r.o. / 
Rádio Hey Brno 

městské rádio v Brně s 
mužským akcentem a 
folkrockovým a 
rockovým projevem 

26-35 let Hudba 70.-90. let s přeashy na 
obě strany zejména 
folkrocková a rocková muzika, 
akcent na původní tvorbu, 
hudební složka tvoří 80-90% 
programu 

zpravodajství, informační servis, předpověď počasí, 
dopravní a kulturní servis, publicistika, zprávy z 
Evropy a Euroregionu, sport, auto-moto, hobby, 
práce, zábava, min. 7,5% 
mluveného slova bez reklamy v prime time 

lokální zpravodajský a 
informační servis 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let, s. 
25-50 

Maximální zaměření na českou 
hudební produkci - 65%, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového denního podílu 
vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech 
a přesné formě, 
spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let, s. 
25-50 

Maximální zaměření na českou 
hudební produkci - 65%, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového denního podílu 
vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech 
a přesné formě, 
spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 
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Rádio Pálavá s.r.o. / 
Rádio Jih 

Regionální hudebně-
zábavná stanice 
s důrazem na místní 
zpravodajství 

p. 20-29 s. 
16-50 

80. léta - současnost - pop, folk 
a taneční hudba, hudební 
formát hot AC s regionálními 
vybočeními (folk) 1x týdně 
moravská dechová hudba 

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní informace, 
počasí, informace pro turisty, kontaktní pořady, 
hitparády, seznamky, víkendové pořady pro rodinu a 
domácnosti, podíl mluveného slova 12%, hudba 88% 

Důraz na lokální 
informace 

NONSTOP s.r.o. / 
RÁDIO KROKODÝL 

hudebně-zábavná 
regionální rozhlasová 
stanice 

15-45 let, 
primárně 20-
29 let 

Pop, rock, současná taneční 
hudba, širší hudební záběr o 
víkendu 

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika, 
ekonomika, sport 

Informační servis pro 
jihomoravský region 

PS KŘIDLA, s.r.o. / 
Rádio PETROV 

hudební regionální 
stanice 

cílová skupina 
30-39 

retro formát (1975-1985), 30% 
folk a country, 7,5-10% 
mluveného slova, 8-10 
zpravodajských relací ve 
všední dny, 3-5 o víkendu, 
30% české a slovenské hudby, 
brněnská hudební scéna 

Aktuální informace, pravidelné zpravodajství, počasí, 
publicistika, strip talk show, 

80% zpráv místních, 
důraz na jižní Moravu, 
odpojování 
zpravodajského 
poradu Zpravodajství 
ze Žďárská 

Rádio Proglas, s.r.o. / 
RÁDIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké 
spektrum 

Podíl vážné hudby neklesne 
pod 16% z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby neklesne 
pod 6% z hudební produkce 

Klasická a duchovní hudba 
14,9% 
Populární a výplňová hudba 
42,9% 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupinyje 
kulturním, informačním, náboženským, vzdělávacím i 
zábavným médiem. 

Náboženské porady 

- Nevysílá reklamy 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6% 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

Programy zachytitelné dobře: 
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Route Radio Specializované 18 plus hudba od 60. let až po Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné Dopravní zpravodajství Dopravní zpravodajství 
s.r.o./Rádio Dálnice dopravní rádio se 

specifickým průběžným 
vícejazyčným 
dopravním 
zpravodajstvím a 
stručným všeobecným 
zpravodajstvím 

současnost - lehčí rock, pop, 
country 

všeobecné zpravodajství; specializované pořady a 
kampaně zaměřené na prevenci v oblasti dopravy, 
sociální marketing; stručné zpravodajství i ve třech 
světových jazycích (anglický, německý a 
francouzský); minimálně 4 dopravní (a to i 
cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 hodin ve všední dny; 
podíl mluveného slova minimálně 7% od 6 do 18 
hodin ve všední dny; všeobecné zpravodajství 1x za 
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 % vlastni tvorby, 
minimálně 50 % evropské tvorby 

zaměřené na Vysočinu pro cizince (menšiny) 
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Programy zachytitelné v Černicích 87,8 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře 

Rádio Programová 
s k l a d b a vysí lání 

Cí lová 
s k u p i n a 

Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o./ BBC World 
Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava, 
bloky v českém (08:00-11:00 a 13:00-16:00) a 
anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a 16:00-24:00) 
jazyce, jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
/ COUNTRY RÁDIO 

Hudební stanice ve 
formátu country, folk a 
příbuzné žánry, 
doplněno 
zpravodajstvím 

p. 25-49 let s. 
20-55 let 

60. léta - R'n'R, country a folk, 
bluegrass, gospel, americký 
Protestsong, trampská hudba, 
mluvené slovo max. 8% 

Česká a zahraniční produkce v poměru 60:40, 
zpravodajství formou informačních prvků, kulturní 
servis, rozhovory, dopravní servis, hudební a žánrové 
pořady 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; 
zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu, aktuální 
informace o dopravě, energetice a o počasí; 
autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické příspěvky 
specializované pořady věnované ekonomice, kultuře, 
sportu, česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější 
věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a mluveného 
slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to 
vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové 
skupiny se 
zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, ale i 
přenosy z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní 
zpravodajská Mozaika- info z kultury, recenze vážné 
hudby, Matiné - setkání s osobností, odpolední 
publicistika. Čaiovna-pořad pro novou qeneraci 
kultur, posluchačů, večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických událostí, 
ale zejména na přibližování vzniku, vývoje a života 
občanské společnosti České republiky a evropských 
zemí, pořady zaměřené na kulturu, ekonomiku, 
historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 
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Český rozhlas / Plzeň regionální stanice pro 
západní Čechy -
Plzeňský a Karlovarský 
kraj 

nejrůznější 
věkové 
skupiny 

tradiční (lidová, folklorní a 
klasická hudba) i moderní 
trendy (rock, country, folk, 
klubová scéna) 

Zpravodajství, informační servis, sport, publicistika, 
zábavné pořady 

Zaměření na 
informace z regionu, 
odpojování podle krajů 

víkendové a sváteční 
křesťanské pořady 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Fajn Rádio 

Hudební rádio se 
zaměřením na region a 
současnou hudbu 

p. 12-35 let Soft rock, pop, módní trendy, 
mluvené slovo cca 15% 

Česká a zahraniční produkce (10:90), zpravodajství, 
informace a servis (Burza práce, spotřebitelská 
aktualita), zábava, malá publicistika (soutěže, 
hitparáda, besedy), dopravní vysílání 

Informace o 
politickém, kulturním, 
sportovním a 
společenském dění 
v regionu (cca 40% 
zpravodajství) 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné 
rádio zábavy a 
informací 

Zaměřeno na 
rodinu 
s cílovou 
skupinou 29 -
49 let 

60.-80. léta + novinky, 40% 
česká hudba, střední proud, 
rock, dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press 
klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio 
zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info 
o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní 
regiony) 
- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 
- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Hitrádio FM Plus 

Hudebně informační 
rádio 

p. 20-35 let s 
přirozeným 
přesahem 

Podíl hudby 80%, hudební AC 
formát 

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku, kalendárium, 
burza pracovních míst, soutěže, informace od Policie, 
hitparáda, písničky na přání 

Informace 
regionálního významu, 
kulturní servis z 
regionu 

Rádio ProTon s.r.o. / 
K iss Proton 

Rodinná hudební 
rozhlasová stanice s 
kontaktními prvky 

p. 18-39 let Pop 90. let, taneční hudba, 
aktuální novinky 

Zpravodajství, informační speciál, počasí, přehled 
tisku, sport, dopravní informace, písničky na přání, 
zábava a soutěže, 

informace z 
plzeňského magistrátu 
a místních úřadů, 
sportovní, kulturní a 
dopravní servis z 
regionu 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Rádio Beat -
97,5 MHz 

hudební stanice 
s rockovou orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba (americký, 
britský classic rock, 
kontinentální, světový art rock, 
český a slovenský rock), 
zpravodajství s důrazem na 
dopravní informace a sportovní 
aktuality, interaktivní pořady s 
posluchači 

Podíl mluveného slova 10%, 10% české tvorby, 
speciální hudební pořady, informační a zpravodajský 
servis, počasí, doprava (podle aktuální situace), 
očekávané události, sport, hudební publicistika, 
zábava 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Rádio Blaník Západní 
Čechy 

hudebně informační 
program 

AC formát, 50-70% country a 
folk 

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní program, 
vlastní pořady 

Informace 
regionálního významu, 
kulturní servis z 
regionu 
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Rádio West Plzeň, 
s.r.o. / Rádio EVROPA 
2 - Západ 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

12-30 let jako Evropa 2 - HOT AC -
současné hity středního 
proudu s největšími hity 80. a 
90. let, domácí tvorba 10 % 

pravidelné zpravodajské vstupy, informační rubriky, 
sportovní servis, filmové novinky, počasí 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let, s. 
25-50 

Maximální zaměření na českou 
hudební produkci - 65%, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového denního podílu 
vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech 
a přesné formě, 
spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Rádio Samson, s.r.o. / 
Rádio SAMSON 

žánrová rozhlasová 
stanice pro country, 
folk a trampskou 
hudbu 

20-60 let s 
přesahem 

folk, country, trampská muzika, 
blues a příbuzné žánry 

specializované žánrové hudební pořady, 
zpravodajství 

Aktuální informační 
rubriky, zprávy a 
kulturní servis týkající 
se především kultury 
regionu, informace z 
hudebního dění 

skladby národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

Programy zachytitelné dobře: 
MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Hitrádio Dragon 

hudební a zábavná 
stanice pro střední 
generaci 

20-35 let s 
mírným 
přesahem na 
obě strany 

pop a lehčí rock 80.-90. let programové bloky během dne, důraz na seriozní 
informace, muzika, informace, soutěže, tipy, film, 
hudební novinky, hitparáda 

aktuální informace z 
oblasti pokrytí 

RTV Cheb, k.s. / RÁDIO 
EGRENSIS 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

propagace regionální a vůbec 
české tvorby, podíl české 
hudby 30% 

Zpravodajství, počasí, sport, podnikatelská inzerce, 
kultura v regionu, kvizy, písničky na přání, filmové 
minuty 

kultura v regionu 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Rock Rádio Šumava 

Hudebně informační 
rozhlasová stanice 

Zlaté hity 60.-80. let, anglo
americká i česká produkce (ta 
tvoří téměř polovinu celkového 
objemu skladeb) Podíl české a 
slovenské hudby v rozmezí 10 -
15% 

Podíl mluveného slova je oproti hudebnímu programu 
v denním průměru cca 7 -10%. Zpravodajství, 
servisní informace (počasí, doprava), hitparáda 
vlastní produkce, písničky na přání 1x denně večer v 
uceleném bloku, tematické hudební pořady; lokální 
vysílání na frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

Informace z regionu, 
aktuální dění v regionu 
- kulturní a sportovní 
akce z regionu 

Programy zachytitelné částečně: 
DELTA MEDIA 
BROADCASTING s.r.o. 
/ Kiss Delta 

nezávislá komerční 
hudebně informační 
stanice 

p. 18-45 let Hot AC - hudba od 90 let po 
současnost, 10 % domácí 
produkce 

Zpravodajství, doprava, počasí, kurzovní lístek, 
soutěže, kulturní a společenské události, filmový 
magazín, burza práce, písničky na přání, 10% 
mluvené slovo 

informace z regionu, 
regionální kultura a 
sport 

2840-64 



Route Radio Specializované 18 plus hudba od 60. let až po Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné Dopravní zpravodajství Dopravní zpravodajství 
s.r.o./Rádio Dálnice dopravní rádio se 

specifickým průběžným 
vícejazyčným 
dopravním 
zpravodajstvím a 
stručným všeobecným 
zpravodajstvím 

současnost - lehčí rock, pop, 
country 

všeobecné zpravodajství; specializované porady a 
kampaně zaměřené na prevenci v oblasti dopravy, 
sociální marketing; stručné zpravodajství i ve třech 
světových jazycích (anglický, německý a 
francouzský); minimálně 4 dopravní (a to i 
cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 hodin ve všední dny; 
podíl mluveného slova minimálně 7% od 6 do 18 
hodin ve všední dny; všeobecné zpravodajství 1x za 
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby, 
minimálně 50 % evropské tvorby 

zaměřené na Vysočinu pro cizince (menšiny) 
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Programy zachytitelné v Troubsku 95,9 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře 

Rádio Programová 
s k l a d b a vysí lání 

Cí lová 
s k u p i n a 

Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; 
zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu, aktuální 
informace o dopravě, energetice a o počasí; 
autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické příspěvky 
specializované pořady věnované ekonomice, kultuře, 
sportu, česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější 
věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a mluveného 
slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to 
vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější 
věkové 
skupiny se 
zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, ale i 
přenosy z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní 
zpravodajská Mozaika- info z kultury, recenze vážné 
hudbv. Matiné - setkání s osobností, odpolední 
publicistika, Čaiovna-porad pro novou generaci 
kultur, posluchačů, večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických událostí, 
ale zejména na přibližování vzniku, vývoje a života 
občanské společnosti České republiky a evropských 
zemí, pořady zaměřené na kulturu, ekonomiku, 
historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

CRo Brno Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
05:00-20:00 hod.(po-
pá); 06:00-18:00 
(so+ne) 

Dospělí 
posluchači na 
jižní a 
východní 
Moravě 

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou hudební 
nabídku, od populárních a folklórních písní až po 
vážnou hudbu, a srovnatelnou pestrost v žánrech 
zpravodajských, publicistických i zábavných 

Regionální vysílání v 
Jihomoravském a 
Zlínském regionu 

Rádio Student, s.r.o. / 
FREE rádio 

zpravodajská a 
publicistická stanice 

15-26 let česká i zahraniční hudba, podíl 
mluveného slova 12 % o 
pracovním dnu a 10 % o 
víkendu 

zpravodajství, informace, písničky, poradenská 
služba, soutěže reportáže pozvánky, hitparáda, 
studentská hudba, 

programy o menšinách 
připravované menšinami 
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Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné 
rádio zábavy a 
informací 

Zaměřeno na 
rodinu 
s cílovou 
skupinou 29 -
49 let 

60.-80. léta + novinky, 40% 
česká hudba, střední proud, 
rock, dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press 
klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio 
zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info 
o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní 
regiony) 
- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 
- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci celoplošného 
vysílání 

RADIO STATION 
BRNO, spol. s r.o. / 
KISS HÁDY 

hudební regionální 
stanice středního 
proudu 

16-29 lets 
přesahem 39 
let 

nejnovější hity doplněné o 
klasické hity 90. let, 15% 
mluvené slovo 

dynamický program plný trendových pořadů, např. 
ráno s Bořkem a Alenou, dopravní zpravodajství, 
žhavé tipy, vánoční strom, upíří rej, s Kissem na 
cestách 

Aktuální informace o 
společenském a 
kulturním dění 

hudební složkou 
oslovuje menšiny 
obyvatelstva podle věku 

AZ Rádio, s.r.o. / 
MAGIC BRNO 

Hudebně zpravodajská 
a kontaktní rozhlasová 
stanice 

p. 30-45 let s. 
20-55 let 

Rocková hudba v celé šíři, od 
60. let po současnost, česká a 
slovenská hudba neklesne pod 
10% 

Zpravodajství 06.00 - 09.00 2x v hodině, 09.00 -
17.00 1x v hodině, informace - dopravní servis, 
společenské a kulturní akce, počasí, sport, zábava, 
soutěže, hitparáda, hudební žánrové pořady, 
mluvené slovo 7 -13% v denním průměru 

Regionální 
zpravodajství s 
návazností na orgány 
státní správy a 
magistráty 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Radio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

JUKE BOX, spol. s r.o. / 
RADIO ČAS - FM 

„Oldies-country rock" 
hudební formát se 
stručným 
zpravodajstvím 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, country & 
western 

Posílený prvek country a folk 
pro RÁDIO ČAS - FM jižní 
Morava 

vysílací okruh Rádio Cas -
Rock na kmitočtu Třinec -
Godula 89,5 MHz 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní informace, 
smogové zpravodajství), soutěže, programy Večer 
s osobností, ČAS kontakt, ČAS na devátou, Country 
v Čechách a na Moravě, Rockové a country balady, 
hudební výročí dne, hitparády... 

Povoleno odpojování - vysílací okruhy Ostrava, 
Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro 
okruh jižní Morava změna LP upřesnění hudebního 
formátu 

posíleno o klasický rock, folkrock, s doplněním 
spřízněných žánrů 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený 
z událostí regionálního 
charakteru 

EVROPA 2, spol. s r.o. / 
Rádio Evropa 2 -
Morava 

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + hity od 1995-
současnost CHR+hotAC -
zaměřeno na cílovou skupinu, 
angloamerická produkce, 10% 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky 
na DVD a Filmové 
premiéry, lokální okna 
pro místní (regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

2840-67 



Star Promotion, s.r.o. / 
Rádio Hey Brno 

městské rádio v Brně s 
mužským akcentem a 
folkrockovým a 
rockovým projevem 

26-35 let Hudba 70.-90. let s přeashy na 
obě stranyzejména folkrocková 
a rocková muzika, akcent na 
původní tvorbu, hudební složka 
tvoří 80-90% programu 

zpravodajství, informační servis, předpověď počasí, 
dopravní a kulturní servis, publicistika, zprávy z 
Evropy a Euroregionu, sport, auto-moto, hobby, 
práce, zábava, min. 7,5% 
mluveného slova bez reklamy v prime time 

lokální zpravodajský a 
informační servis 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let, s. 
25-50 

Maximální zaměření na českou 
hudební produkci - 65%, rock, 
folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového denního podílu 
vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech 
a přesné formě, 
spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

Rádio Pálavá s.r.o. / 
Rádio Jih 

Regionální hudebně-
zábavná stanice 
s důrazem na místní 
zpravodajství 

p. 20-29 s. 
16-50 

80. léta - současnost - pop, folk 
a taneční hudba, hudební 
formát hot AC s regionálními 
vybočeními (folk), 1x týdně 
moravská dechová hudba 

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní informace, 
počasí, informace pro turisty, kontaktní pořady, 
hitparády, seznamky, víkendové pořady pro rodinu a 
domácnosti, podíl mluveného slova 12%, hudba 88% 

Důraz na lokální 
informace 

NONSTOP s.r.o. / 
RÁDIO KROKODÝL 

hudebně-zábavná 
regionální rozhlasová 
stanice 

15-45 let, 
primárně 20-
29 let 

Pop, rock, současná taneční 
hudba, širší hudební záběr o 
víkendu 

Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika, 
ekonomika, sport 

Informační servis pro 
jihomoravský region 

PS KŘIDLA, s.r.o. / 
Rádio PETROV 

hudební regionální 
stanice 

cílová skupina 
30-39 

retro formát (1975-1985), 30% 
folk a country, 7,5 -10% 
mluveného slova, 8-10 
zpravodajských relací ve 
všední dny, 3-5 o víkendu, 
30% české a slovenské hudby, 
brněnská hudební scéna 

Aktuální informace, pravidelné zpravodajství, počasí, 
publicistika, strip talk show, 

80% zpráv místních, 
důraz na jižní Moravu, 
odpojování 
zpravodajského 
pořadu Zpravodajství 
ze Žďárská 

Rádio Proglas, s.r.o. / 
RÁDIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké 
spektrum 

Podíl vážné hudby neklesne 
pod 16% z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby neklesne 
pod 6% z hudební produkce 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny je 
kulturním, informačním, náboženským, vzdělávacím i 
zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

Klasická a duchovní hudba 
14,9% 
Populární a výplňová hudba 
42,9% 

- Nevysílá reklamy Klasická a duchovní hudba 
14,9% 
Populární a výplňová hudba 
42,9% 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

2840-68 



- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6% 

Programy zachytitelné dobře: 
BBC Radiocom (Praha) 
s.r.o./ BBC World 
Service 

Zpravodajsko-
publicistická stanice 

Posluchači 
vyžadující 
přesné 
informace a 
analýzy 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava, 
bloky v českém (08:00-11:00 a 13:00-16:00) a 
anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a 16:00-24:00) 
jazyce, jazykové kurzy angličtiny 

Pořady věnované 
menšinám 

ULTRAVOX s.r.o./Radio 
Ethno " 

Hudební stanice 
specializovaná na 
etnickou hudbu a world 
music, zpravodajství a 
informační servis 
s akcentem na 
multietnické soužití 
v hlavním městě 

Posluchači 
definovaní 
zájmem o 
kvalitní 
specifickou 
hudební 
produkci a 
obecné 
kulturní 
souvislosti; 
cílová skupina 
15 + 

Etnická hudba a word music a 
spřízněné žánry (crossover 
apod.) 

Podíl mluveného slova 5%, pevné zpravodajské 
vstupy, specifické programové zdroje (archivy, 
historické dokumenty), specializované profilové 
pořady, autorské pořady 

Vysíláním uspokojuje 
posluchače z ciziny 

Programy zachytitelné částečně: 
Route Radio 
s.r.o./Rádio Dálnice 

Specializované 
dopravní rádio se 
specifickým průběžným 
vícejazyčným 
dopravním 
zpravodajstvím a 
stručným všeobecným 
zpravodajstvím 

18 plus hudba od 60. let až po 
současnost - lehčí rock, pop, 
country 

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné 
všeobecné zpravodajství; specializované porady a 
kampaně zaměřené na prevenci v oblasti dopravy, 
sociální marketing; stručné zpravodajství i ve třech 
světových jazycích (anglický, německý a 
francouzský); minimálně 4 dopravní (a to i 
cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 hodin ve všední dny; 
podíl mluveného slova minimálně 7% od 6 do 18 
hodin ve všední dny; všeobecné zpravodajství 1x za 
hodinu v čase od 6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby, 
minimálně 50 % evropské tvorby 

Dopravní zpravodajství 
zaměřené na Vysočinu 

Dopravní zpravodajství 
pro cizince (menšiny) 
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Předpokládaná územní oblast (modrá barva), ve které je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače PRAHA O C C H O D O V 107,9 MHz. 

Měří tko: 10 km 
i l 
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Předpokládané územní oblasti (modrá barva), ve kterých je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lačů DEVĚT KRIZU 94,2 MHz, HORNÍ HERŠPICE 94,1 MHz a LHOTKA 97,1 MHz. 

Měří tko: 10 km 
I I 
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Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém j e zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lektromagnet ického pole 
V K V vysi lače Černice 87,8 MHz, Kařez silo 97,1 MHz, Králův Dvůr 99,6 MHz, Mýto 92,0 MHz, Nýřany 100,5 MHz a Žebrák 98,5 MHz 

Měřítko: 10 km 
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Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole 
VKV vysilače Holubice 96,1 MHz, Měřín 94,7 MHz, Troubsko 95,9 MHz a Velké Meziříčí 4 105,0 MHz. 

Měřítko: 10 km 
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Jedn. identifikátor 257233 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/15378/2017-
blu  
Sp. zn. 2017/879/blu  
Zasedání Rady   21-2017/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 5. 12. 2017, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto  
 
 

rozhodnutí : 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 
27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence č.j. 
CUN/2840/2012, sp.zn. 2011/394/CUN k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice 
prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Černice 87,8 MHz / 0,05 kW, Horní Heršpice 94,1 MHz / 
0,05 kW, Troubsko 95,9 MHz / 0,05 kW a Praha OC Chodov 107,9 MHz / 0,05 kW do 10. října 
2025. 
 
 
Název programu: 
• Rádio Dálnice 
 
Časový rozsah vysílání: 
• 24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání: 
• Černice 87,8 MHz / 0,05 kW, Horní Heršpice 94,1 MHz / 0,05 kW, Troubsko 95,9 MHz / 0,05    
  kW, Praha OC Chodov 107,9 MHz / 0,05 kW 
 
Základní programová specifikace: 
• Specializované dopravní rádio 
 
Další programové podmínky: 
• Podle licence č.j. CUN/2840/2012, sp.zn. 2011/394/CUN, udělené rozhodnutím Rady ze dne   
  17. dubna 2012 
 
 
 
 

Route Radio s.r.o. 
Stavební 992/1, 
708 00 Ostrava 



Odůvodnění:  
 
Dne 26. září 2017 byla pod č.j. RRTV/13624/2017-vra Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále jen „Rada“) doručena žádost společnosti Route Radio s.r.o. o prodloužení doby platnosti 
licence programu Rádio Dálnice (licence č.j. CUN/2840/2012, sp.zn. 2011/394/CUN) s dobou 
platnosti licence do 28. srpna 2020. 
 
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 26. září 2017. 
 
Dne 4. října 2017 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost Úřadu Rady (č.j. 
RRTV/14038/2017-blu) o stanovení diagramu využití rádiových kmitočtů pro předmětné 
kmitočty; požadovaný diagram byl Úřadu Rady doručen dne 16. října 2017 v rámci odpovědi 
Českého telekomunikačního úřadu (č.j. RRTV/14555/2017-vra). 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na žádost provozovatele vysílání s licencí 
Rada dobu platnosti licence prodlouží; dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u 
rozhlasového vysílání o dobu 8 let. 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. musí být žádost o prodloužení 
doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání doručena Radě v období od počátku 36. 
do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada platnost licence neprodlouží v 
případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu využití 
kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní 
smlouvy týkající se koordinace kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila 
vysílání provozovatele vysílání s licencí. 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb. dále Rada platnost licence neprodlouží v 
případě, že provozovateli vysílání s licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím 
uložena sankce za závažné porušení následujících povinností: 
 
a) zařadil do vysílání pořady, které propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání 

takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním, 
b) zařadil do vysílání pořady, které podněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení, 

c) zařadil do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují osoby umírající nebo vystavené 
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, 

d) zařadil do vysílání podprahová sdělení, 
e) zařadil do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, 
f) převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele 

vysílání s licencí, a porušil tak povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7. 
 
Platnost licence dosud nebyla žadateli prodloužena, žadatel podal žádost o prodloužení licence v 
zákonem předepsané lhůtě a splnil podmínky uvedené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. Ze stanoviska Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že nedošlo ke změně 



plánu využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění 
mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů, která by znemožnila vysílání 
provozovatele vysílání s licencí. Žadateli nebyla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena 
sankce za závažné porušení některé z povinností uvedených v ustanovení § 12 odst. 12 zákona 
č. 231/2001 Sb.  
 
Na základě výše uvedených skutečností Rada konstatovala, že žadatel naplnil podmínky pro 
prodloužení licence, tak jak jsou stanovené zákonem č. 231/2001 Sb. Rada tudíž předmětnou 
licenci prodloužila, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
 
 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. správní žaloba 
přípustná. 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 - Diagram využití radiových kmitočtů 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-60 153/2017-613 ze dne 12. 10. 2017. 
Diagramy využití rádiových kmitočtů provozovatele Route Radio s.r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, stanovené 
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 

 



 

Jedn. identifikátor 405223-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/6043/2021-
zab  
Sp. zn. RRTV/2020/436/zab  
Zasedání Rady   8-2021/poř. č. 8 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 4. 5. 2021, 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice, (licence sp.zn.: 2011/394/CUN), a to o změně územního 

rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Troubsko 

95,9 MHz / 50 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice, (licence 

sp.zn.: 2011/394/CUN), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště Troubsko 95,9 MHz / 50 W na stanoviště Brno 

Barvičova 95,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Brno Barvičova 

95,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 29.04.2020 č.j. RRTV/7049/2020-vra ve znění doplnění ze dne 30.04.2020 

č.j.:  RRTV/7609/2020-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route Radio s.r.o., 

IČ: 27852414 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence Sp. zn.: 2011/394/CUN), a to 

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

stanoviště kmitočtu Troubsko 95,9 MHz / 50 W na stanoviště Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W 

souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07. 

 

 



Dne 05. 05. 2020 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 

Dne 05. 05. 2020 bylo žadateli odesláno usnesení, že správní řízení o změně souboru 

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

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

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 01. 09. 2020 č.j.  RRTV/12813/2020-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního 

úřadu následující stanovisko: 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 144 551 zvýší na 375 999, tedy dojde 

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

vysílání o 231 448 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně 

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

 

Dále Český telekomunikační úřad uvádí, že se jedná o přesun kmitočtu Troubsko 95,9 MHz o cca 

4,5 km na stanoviště Brno Barvičova 95,9 MHz a změnu anténního systému. 

 

Dne 14. 9. 2020 obdržela Rada doplnění žádosti žadatele Route Radio s.r.o., ve kterém žádá 

o výpočet pokrytí obyvatel a mapy předpokládaného územního rozsahu v rámci jedné licence: 

Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W a Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W a o výpočet pokrytí obyvatel 

a mapy předpokládaného územního rozsahu v rámci identického programu na více licencích: 

Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W 

a Křepice 94,2 MHz / 50 W. 

 

Dne 2. 10. 2020 na základě výše uvedené žádosti, byla Radě před zahájením koordinace 

požadovaných změn technických parametrů doručena informace o změně územního rozsahu 

vysílání programu Rádio Dálnice šířeného ze stávajících VKV kmitočtů Troubsko 95,9 MHz, Horní 

Heršpice 94,1 MHz, Holubice 96,1 MHz a Křepice 94,2 MHz a po změně stanoviště VKV kmitočtu 

95,9 MHz ze stanoviště Troubsko na Brno Barvičova.  

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 298 014 zvýší na 440 809, tedy dojde 

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

vysílání o 142 795 obyvatel.  

 

Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující území, která má být 

signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště v rámci identického programu na více 

licencích. 

 

Rada se na 18. zasedání bod 31/2020 seznámila s předběžnou koordinací spočívající 

ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou 

a po změně stanoviště VKV kmitočtu Troubsko 95,9 MHz / 50 W na stanoviště Brno Barvičova 

95,9 MHz / 50 W, nové souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07, žadatele Route Radio s.r.o., 



IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice, licence 

sp.zn.: 2011/394/CUN a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Následně bylo stanovisko Rady odesláno Českému telekomunikačnímu úřadu. 

 

Dne 31. 3. 2021 ve znění doplnění spočívající v opravě souřadnic ze dne 14. 4. 2021 obdržela 

Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu stanoviště na: 

 

BRNO BARVICOVA 95,9 MHz 

Souřadnice WGS 84: 16 34 26 / 49 12 07 

ERPmax 0,05 kW 

Přesun ze stanoviště TROUBSKO 

 

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.  

 

Pro Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel na 375 999. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

Ostatní účastníci:  

NONSTOP s.r.o., MAX LOYD, s.r.o., RADIO BONTON a.s., Rádio Student, s.r.o., LONDA spol. 

s r. o., Rádio Pálava s.r.o., První rozhlasová s.r.o. . 

 

Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souborů 

technických parametrů Černice 87,8 MHz / 0,05 kW, Horní Heršpice 94,1 MHz / 0,05 kW, Praha 

OC Chodov 107,9 MHz / 0,05 kW, Troubsko 95,9 MHz / 0,05 kW byla zamítnuta) měli právo 

vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). K vyjádření svého stanoviska a vyjádření 

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

 

Žádný z výše uvedených účastníků řízení se k věci nevyjádřil. 

 

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 Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W 

 
 
 
Rozdělovník 
Kateřina Mík Špoulová, p55f7fs 
Route Radio s.r.o., rpnx83r 
NONSTOP s.r.o., 32sqf8i 
MAX LOYD, s.r.o., nw9kk43 
RADIO BONTON a.s., p7scgzr 
Rádio Student, s.r.o., cmbv6f4 
LONDA spol. s r. o., cricfuk 
Rádio Pálava s.r.o., scnv6b5 
První rozhlasová s.r.o., pjkvj2y 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-15 675/2021-613 ze dne 31. 3. 2021. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BRNO BARVICOVA 95,9 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 3,6 % (376 091 obyvatel) 

 



 

Jedn. identifikátor 498135-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10903/2022-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/503/zab  
Zasedání Rady   14-2022/poř. č. 6 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 13.9.2022, 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 

70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2011/394/CUN, prodlouženo 

sp. zn.: 2017/879/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 

Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dálnice (licence 

sp. zn.: 2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Horní 

Heršpice 94,1 MHz / 50 W na nové stanoviště Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 

84: 16 36 33 / 49 09 39. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Horní Heršpice 

94,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 36 33 / 49 09 39. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 11.5.2022 RRTV/6104/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele Route 

Radio s.r.o., IČ: 27852414 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence 

sp.zn.: 2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu), a to o změně územního rozsahu 

vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Horní 

Heršpice 94,1 MHz / 50 W na nové stanoviště, souřadnice WGS 84: 16 36 33 / 49 09 39.  

 

Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Kateřina Mík Špoulová,  
p55f7fs 



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.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 23.06.2022 č.j.: RRTV/7935/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko. 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 158 523 sníží na 157 379, tedy dojde 

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

vysílání o 1 144 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

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

 

O předběžné koordinaci byl žadatel informován.  

 

Rada se na 11. zasedání poř.č. 11 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení 

počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně 

stanoviště kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W na nové stanoviště Horní Heršpice 94,1 MHz 

/ 50 W, souřadnice WGS 84: 16 36 33 / 49 09 39, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se 

sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2011/394/CUN, 

prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Dne 26.8.2022 č.j.: RRTV/10066/2022-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet: 

 

HORNI HERSPICE 94,1 MHz 

Souřadnice WGS 84: 16°36´33´´ / 49°09´39´´ 

ERPmax 0,05 kW 

Přesun stanoviště o cca 360 m 

 

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.  

 

Pro Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel na 157 379.  

 

Po dokončení koordinace se výpočet pokrytí obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání nezměnil.  

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

O konečné koordinaci byl žadatel informován. 

 



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. 

 

 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Horní Heršpice 94,1 MHz 
 
 
Rozdělovník 
Route Radio s.r.o., rpnx83r 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-29 905/2022-613/II.vyř. ze dne 26. 8. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HORNI HERSPICE 94,1 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,5 % (157 379 obyvatel) 
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