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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 

/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti FM Records, s. r. o. se sídlem 

Zikmunda Wintra 21/1282, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, identifikační číslo 48365114, licenci k provozování 

celoplošného digitálního rozhlasového vysílání programu DAB Plus Top 40 šířeného prostřednictvím 

pozemních vysílačů na dobu 8 let. 

Název programu: 

DAB Plus Top 40 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 

celé území České republiky 

Základní programová specifikace: 

Hudební stanice pro mladé posluchače zaměřená převážně na nejposlouchanější aktuální hity současnosti 

Další programové podmínky: 

• Program bude zaměřen na mladou generaci ve věku 15 až 30 let. 
• Nemoderovaný program bude tvořen aktuálními hity české i zahraniční produkce ve stylu pop, teen pop, 

R&B a soul, propagací Top filmové produkce, hudebních skupin, kompilací a kulturních akcí a anoncemi 
a propagací digitálního rozhlasového vysílání DAB+. 

• V programu nebudou reklamní bloky, pouze sponzoring vysílání nebo pořadů. 

R O Z H O D N U T I 

4358-1 

http://www.rrtv.cz


Odůvodnění: 

Dne 18. srpna 2014 pod čj. 7075/2014 byla Radě doručena žádost společnosti FM Records, s. r. o. o udělení 
licence k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. 
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání podle položky 
67 písm. b) sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů) ve výši 25 000 - Kč byl uhrazen dne 1. srpna 2014. 

V souvislosti s tímto řízením byla Českému telekomunikačnímu úřadu zaslána žádost o vyjádření k možnosti 
udělení takové licence z hlediska jeho působnosti. Český telekomunikační úřad sdělil, že v současné době 
není pro šíření digitálních rozhlasových programů v systému T-DAB k dispozici žádná vysílací síť, která by 
umožnila pokrytí minimálně 80 % obyvatel České republiky, avšak v rámci volné kapacity datových toků ve 
vysílacích sítí určených pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T je možné tohoto pokrytí 
dosáhnout, protože některé vysílací sítě DVB-T umožňují pokrytí více než 80 % obyvatel České republiky. 

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. se celoplošným rozhlasové vysílání rozumí 
vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 80 % obyvatel České republiky 
počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu. Podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí povinen zahájit vysílání nejpozději do 180 dnů 
(od právní moci rozhodnutí o udělení licence). Podle ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může 
Rada provozovateli vysílání s licencí odejmout licenci, pokud provozovatel nezahájil vysílání v zákonem 
stanovené lhůtě nebo pokud po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů, 
přičemž do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky. 

Při ústním jednání, které Rada nařídila podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. na úterý 
4. listopadu 2014 od 15.30 hod., žadatel uvedl, že pokrytí 80 % obyvatel České republiky chce docílit 
prostřednictvím celoplošné rozhlasové digitální sítě, jejíž provozovatel bude vybírán ve výběrovém řízení, 
které by mělo proběhnout snad během příštího roku a do kterého se chce přihlásit; žadatel již v současné 
době provozuje multiplex T-DAB s pokrytím asi 57 % obyvatel České republiky. 

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. neudělí Rada licenci žadateli o licenci k provozování 
zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje 
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nebo pokud navrhovaná programová 
skladba nesplňuje požadavky podle ustanovení § 31 a § 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nebo by udělení 
licence bylo v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. 

Podle ustanovení § 55a odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nesmí být jedna právnická osoba nebo jedna fyzická 
osoba současně držitelem více než dvou licencí k provozování celoplošného digitálního rozhlasového 
vysílání. Žadatel však v současné době není držitelem žádné licence k provozování celoplošného digitálního 
rozhlasového vysílání. 

Protože v posuzovaném případě není žádný zákonný důvod pro neudělení licence, Rada žádosti o udělení 
licence vyhověla a licenci žadateli udělila. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 4.11.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2014.12.09 18:14:03 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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ROZHODNUTÍ 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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, vydala toto  

 
rozhodnutí: 

 
Rada prodlužuje provozovateli FM Records s.r.o., IČ: 48365114, se sídlem Zikmunda Wintra 
1282/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/875/bar k digitálnímu 
rozhlasovému vysílání programu DAB Plus Top 40 šířeného prostřednictvím vysílačů o dobu 8 
let, tedy do 10. prosince 2030. 
 
 

Název programu: 

• DAB Plus Top 40 

 

Časový rozsah vysílání: 

• 24 hodin denně 

 

Územní rozsah vysílání: 

• celé území České republiky 

 

Základní programová specifikace: 

• Hudební stanice pro mladé posluchače zaměřená převážně na neposlouchanější aktuální hity 
současnosti 

 

Další programové podmínky: 

• Podle licence sp.zn. 2014/875/bar udělené rozhodnutím Rady ze dne 4. listopadu 2014  
 

 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 10. března 2020 byla Radě pod č.j. RRTV/4072/2020-vra) doručena žádost společnosti FM 
Records, s.r.o. o prodloužení doby platnosti licence programu DAB Plus Top 40 (licence sp.zn. 
2014/875/bar) s dobou platnosti licence do 10. prosince 2022. 
 

FM Records, s.r.o. 
Zikmunda Wintra, 1282/21,  
Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň 
 



Dne 25. března 2020 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost Úřadu Rady (č.j. 
RRTV/4459/2020-blu) o vyjádření k možnosti prodloužení doby platnosti předmětné licence. 
Předmětné vyjádření Českého telekomunikačního úřadu bylo Úřadu Rady doručeno dne 14. 
května 2020 pod č.j. RRTV/8253/2020-vra. 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 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. Dobu platnosti požadované licence bylo možno prodloužit rovněž s ohledem na 
ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. 
 
Na základě výše uvedených skutečností Rada konstatovala, že byly splněny podmínky pro 
prodloužení licence, tak jak jsou stanovené zákonem č. 231/2001 Sb. Rada tudíž svým 
rozhodnutím předmětnou licenci prodloužila, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
 



Poučení:  
 

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 

 


