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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 SeeJay Rádio s. r. o. se sídlem 
Perucká 5/2481, 120 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 24798541, licenci k provozování celoplošného 
digitálního rozhlasového vysílání programu TiP Rádio šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na 
dobu 8 let. 

Název programu: 
TiP Rádio 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
celé území České republiky 

Základní programová specifikace: 
Praktické rádio jako průvodce každodenním životem aktivního posluchače doplněné prvky zábavy a pestrým 
hudebním mixem osvědčených hitů i novinek 

Další programové podmínky: 
• Hlavním prvkem je užitečnost, která pasuje rádio do role praktického společníka aktivního a činorodého 

posluchače, hledajícího na rozhlasových vlnách kromě vyváženého hudebního mixu i řadu efektivních 
informací, které může využít v každodenním životě či v podnikání. Důraz je kladen na sledování současných 
trendů a následné směřování komunikace pravidelným kontaktem s posluchači formou anket, chatu či 
rozhovorů na dané téma. 

• V době mezi 6. a 16. hodinou je zvýšený podíl mluveného slova v podobě hlavních denních pořadů. Mezi 
16. a 22. hodinou je mluvené slovo zaměřeno více na odpočinková témata (jako např. volný čas, životní 
styl, móda, cestováni, hobby). V noci mezi 22. a 6. hodinou je vysílání zaměřeno na reprízy vybraných 
částí denních programových prvků. Mluvené slovo je ve vysílání obsaženo v podobě klasických vstupů 
a předtočených rubrik a dále v komunikaci s posluchači, za kterými se reportéři vypraví do ulic. 

• Zpravodajství je koncipováno jako celodenní proud informací od dopravních zpráv až po informace z vědy, 
sportu, lidského zdraví, informace o konání kulturních, sportovních a jiných akcí atd. Dále budou zahrnuty 
informace o vydávání zákonů, vyhlášek či nařízení a jejich laicky srozumitelné právní vysvětlení. Zkrátka 
užitečné informace, rady, návody a doporučení ze všech oblastí života s maximálním důrazem na 
jednoduchost, stručnost a výstižnost. 
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Odůvodnění: 

Dne 28. prosince 2012 pod čj. 11842/2012 byla Radě doručena žádost společnosti SeeJay Rádio s. r. o. 
o udělení licence k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů. Nedostatky žádosti, k jejichž odstranění byl žadatel vyzván, byly žadatelem odstraněny. 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 15 000 - Kč byl uhrazen dne 30. ledna 2013. 

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 odkázal na své předchozí 
vyjádření ze dne 27. 6. 2012, ve kterém uvedl, že požadovaný územní rozsah digitálního rozhlasového 
vysílání nelze uplatnit v žádné z provozovaných digitálních vysílacích sítích vyhrazených pro šíření T-DAB, 
neboť do výběrového řízení pro celoplošné pokrytí České republiky se nepřihlásil ani jeden uchazeč 
a v následném výběrovém řízení pro kmitočtové bloky tvořící krajské sítě nebyla získána práva ke kmitočtovým 
blokům ve čtyřech krajích (v Olomouckém, Pardubickém, na Vysočině a ve Zlínském), což po zaokrouhlení 
představuje 21,4 % obyvatel, takže s využitím vysílačů umístěných ve zbývajících krajích nelze dosáhnout 
zákonem stanovenou hranici 80 %. 

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 
9. dubna 2012 od 15.00 hod., žadatel uvedl, že za dané situace zajistí pokrytí v maximálním možném 
rozsahu a zbývající část území dokryje internetovým pokrytím. 

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. Okolnost, že žadatel je v současné době držitelem jedné licence k provozování celoplošného 
digitálního rozhlasového vysílání (program SeeJay Rádio), tedy nebrání udělení licence pro druhý program. 

Protože v posuzovaném případě není žádný zákonný důvod pro neudělení licence, Rada žádosti o udělení 
licence vyhověla a licenci žadateli udělila. Pokud jde o zákonný požadavek pokrytí 80 % obyvatel České 
republiky signálem digitálního rozhlasového vysílání, shledala Rada, že jeho nedodržení lze za situace, 
kdy tohoto pokrytí nelze dosáhnout ani s využitím všech digitálních vysílacích sítí určených pro šíření T-DAB, 
k jejichž provozování bylo Českým telekomunikačním úřadem uděleno oprávnění, považovat za odůvodněnou 
technickou překážku, jestliže žadatel pokryje svým vysíláním všechny části území České republiky, které 
je aktuálně možné vysíláním T-DAB pokrýt. 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 9.4.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.04.25 15:42:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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