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Ano - pokračujte v části II. Ne - pokračujte v části III. Je žadatel zahraniční právnickou osobou?

  I. Údaje o žadateli

Obchodní firma 
(název)

Právní forma

IČ 

Ulice Č. p. Č. o.

Obec Část obce

PSČ Stát

Sídlo žadatele a kontakty

Telefon Fax 

E-mail 

Jméno, příjmení a 
rodné číslo osob 
oprávněných jednat 
jménem žadatele

Základní programová specifikace

Označení (název) programu

Lhůta pro podání žádosti

Sp. zn. licenčního řízení



  II. Doplňující údaje o zahraniční  právnické osobě (vyplňuje pouze zahraniční právnická osoba)

Označení organizační složky podniku žadatele, pokud je 
zapsána v obchodním rejstříku

Sídlo (umístění) organizační složky zapsané v obchodním 
rejstříku

Jméno a příjmení vedoucího organizační složky zapsané v 
obchodním rejstříku

Rodné číslo nebo datum narození vedoucího organizační 
složky zapsané v obchodním rejstříku

Bydliště vedoucího organizační složky zapsané v obchodním 
rejstříku včetně PSČ

Jméno a příjmení zástupce, pokud byl ustanoven

Bydliště zástupce včetně PSČ, pokud byl ustanoven

  III. Doplňující údaje

Je žadatel společníkem provozovatele vysílání ze zákona nebo obchodních 
společností zřízených provozovatelem vysílání ze zákona?

Bylo na majetek žadatele vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vstoupil žadatel  
do likvidace?

Byla žadateli v posledních pěti letech zrušena licence nebo registrace s výjimkou 
zrušení licence nebo registrace na žádost provozovatele?
Byla některá z osob, které jsou statutárním orgánem žadatele anebo členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu žadatele, pravomocně odsouzena pro 
trestný čin spáchaný úmyslně?

Je žadatel provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání 
v České republice nebo v zahraničí nebo vydavatelem periodického tisku v České 
republice nebo v zahraničí anebo společníkem společnosti provozující vysílání 
nebo vydávající periodický tisk v České republice nebo v zahraničí? 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Zdravotní pojišťovny u nichž jsou zaměstnanci žadatele pojištěni - na základě tohoto přehledu  doložte potvrzení o bezdlužnosti 
(viz následující přehled příloh)

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Je žadatel veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno 
provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání, nebo právnickou osobou, jejímž je 
takový veřejný funkcionář společníkem, členem nebo ovládající osobou? 

Ano Ne 
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K částem I - III doložte tyto doklady a informace

- údaje o všech společnících a osobách, které jsou statutárním orgánem anebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu 
žadatele 
 -  u právnických osob obchodní firma (název), sídlo včetně PSČ, právní forma, identifikační číslo, jméno, příjmení a rodné číslo 

(datum narození) osob oprávněných jednat jménem dotyčné právnické osoby, u zahraničních právnických osob také označení 
organizační složky podniku dotyčné právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním rejstříku, sídlo (umístění) organizační 
složky, jméno a příjmení vedoucího organizační složky, rodné číslo nebo datum narození vedoucího organizační složky a 
jméno, příjmení a bydliště zástupce, pokud byl ustanoven 

 -  u fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum narození, bydliště včetně PSČ (u zahraničních 
fyzických osob bydliště v zahraničí), obchodní firma, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum zahájení podnikání, u 
zahraničních fyzických osob také adresa pobytu na území České republiky včetně PSČ, pokud byl dotyčné fyzické osobě 
povolen pobyt, označení organizační složky podniku dotyčné fyzické osoby, pokud je zapsána v obchodním rejstříku, sídlo 
(umístění) organizační složky, jméno a příjmení vedoucího organizační složky, rodné číslo nebo datum narození vedoucího 
organizační složky a jméno, příjmení a bydliště zástupce, pokud byl ustanoven 

- doklad o trvalém pobytu osob, které jsou statutárním orgánem anebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu žadatele, na 
území České republiky (musí mj. obsahovat tyto údaje: rodné číslo a datum narození, rodné příjmení, místo, obec a okres 
narození) 

- údaje o základním kapitálu a podílech na hlasovacích právech a vkladech společníků, jsou-li povinné, a to včetně určení druhu a 
peněžního ocenění nepeněžitých vkladů 

- výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ne starší než tři měsíce, je-li žadatel v takovém rejstříku zapsán (originál 
nebo úředně ověřená kopie) 

- společenská (zakladatelská) smlouva nebo zakladatelská listina 
- stanovy, pokud má žadatel podle zákona nebo společenské smlouvy povinnost je vydat 
- seznam akcionářů, pokud je žadatel akciovou společností 
- potvrzení příslušného finančního úřadu ne starší než tři měsíce o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky 
- potvrzení zdravotních pojišťoven, u kterých jsou zaměstnanci žadatele pojištěni, ne starší než tři měsíce o tom, že žadatel nemá 

splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (Pražské správy sociálního zabezpečení) ne starší než tři měsíce o tom, 

že žadatel nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
- výpis z evidence Rejstříku trestů osob nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem státu původu žadatele nebo člena 

jeho statutárního nebo kontrolního orgánu, který nesmí být starší než tři měsíce, v případě, že není státním občanem České 
republiky 
  

Doklady v listinné podobě doložte v podobě originálu, nebo úředně ověřené kopie. Doklady v elektronické podobě  doložte 
buď ve formátu PDF/A opatřeným elektronickým podpisem vystavitele (např. zdravotní pojišťovna), případně dokumenty 
vzniklé autorizovanou konverzí (CzechPoint) z listinného originálu do elektronické podoby.
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  IV. Programová a technická část

Označení (název) programu  
(shodně s hlavičkou žádosti)

Územní rozsah vysílání  
(shodně s vyhlášenými požadavky)

Základní programová specifikace, 
tj. vymezení převažujících žánrů v celku 
programové skladby 
(shodně s hlavičkou žádosti)

Časový rozsah vysílání  
(shodně s vyhlášenými požadavky)

K části IV. doložte tyto doklady a informace

- obchodní plán včetně dokladů o výši finančních prostředků, které je žadatel schopen vynaložit na provozování vysílání 
- pokud je žadatel provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání v České republice nebo v zahraničí nebo 

vydavatelem periodického tisku v České nebo v zahraničí anebo společníkem společnosti provozující vysílání nebo vydávající 
periodický tisk v České republice nebo v zahraničí, údaje o těchto aktivitách (např. název programu nebo periodického tisku, 
název provozovatele nebo vydavatele, údaje o společnících, údaje o časovém a územním rozsahu apod.) 

- údaje o způsobu technického, organizačního a finančního zajištění vysílání 
  
  
Doklady v listinné podobě doložte v podobě originálu, nebo úředně ověřené kopii. Doklady v elektronické podobě  doložte 
buď ve formátu PDF/A opatřeným elektronickým podpisem vystavitele (např. zdravotní pojišťovna), případně dokumenty 
vzniklé autorizovanou konverzí (CzechPoint) z listinného originálu do elektronické podoby.

Požadovaná doba platnosti licence  
(nejdéle na osm let podle ustanovení § 12 odst. 5 
písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným 
zkrácením doby její platnosti v návaznosti na 
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, 
odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb.)
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Podrobná specifikace dalších informací a dokladů k části IV.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) rozhoduje v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
analogového vysílání prostřednictvím vysílačů na základě hodnocení zákonných kritérií podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), e) a g) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pro vyhodnocování jednotlivých žádostí byl inovován 
„manuál 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., o provozování rozhlasového a televizního vysílání“ (dále jen 
„manuál“), který má sloužit žadatelům o licenci jako opora pro podání konkrétních informací a dokladů, které slouží jako podklad pro 
správní uvážení Rady. 
  
Doporučenou strukturu podání informací k posouzení hodnotících kritérií obsahuje následující tabulka s vysvětlujícím komentářem:

17/1/a

Organizační  
připravenost

zkušenost žadatele s rozhlasovým vysíláním (0-1b)

zkušenost statutárních orgánů žadatele (0-1b)

zkušenost vedoucích pracovníků žadatele (0-1b)

organizační řešení získávání místních informací (0-1b)

Technická  
připravenost

projektové technické řešení (0-1b)

možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b)

Finanční  
připravenost

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b)

finanční spolehlivost žadatele (0-1b)

způsob financování programu (0-1b)

max. 9 bodů (typicky 
max. 8 bodů)

max. 2 bodů (typicky 
0 bodů nelze)transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna  

(0-1b)

znalost koncových vlastníků v době podání přihlášky (0-1b)
Transparentnost 
vlastnických vztahů17/1/b

17/1/c

Mluvené slovo

podíl mluveného slova (0-1b)

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b)

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b)

Lokalizace programu orientace na region (0-1b)

orientace na užší lokalitu (0-1b)

Hudební formát

rozpětí s ohledem na programovou nabídku (0-1b)

podíl formátu na daném území (0-2b)

počet programů s obdobným formátem (0-2b)

max. 12 bodů

Cílová skupina

nově vyráběný program (0-1b)

programové prvky ve vazbě na programovou skladbu (0-1b)

17/1/e max. 6 bodůpodpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b)

vlastní autorské pořady (0-2b)

Původní tvorba

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b)

Podpora menšin17/1/g max. 4 body
způsob podpory (0-2b)

identifikace menšiny (0-2b)

17/1/a Organizační připravenost  - žadatel o licenci v této části sdělí své zkušenosti s rozhlasovým vysíláním (nemusí jít nutně 
pouze o terestrické vysílání, tedy např. i internetové vysílání), stejně jako zkušenosti statutárních orgánů, společníků nebo 
akcionářů resp. vedoucích pracovníků (na úrovni ředitelů resp. šéfredaktorů). 

 Technická připravenost  - v této části žadatel doloží buď přímo popis technického řešení v projektu, nebo písemně doloží 
předjednanou smlouvu s odbornou firmou; případná stanoviska od ČTÚ zapracuje Rada. 

 Finanční připravenost  - žadatel dokládá financování projektu  - z vlastních zdrojů nebo doloží předjednanou smlouvu 
s dalším subjektem pro zajištění financování v případě získání licence; finanční spolehlivost žadatele resp. jeho vlastníků 
slouží k posouzení finanční stability žadatele  - tuto část lze doložit výroční zprávou, zprávou auditora atp. 

 

Komentář k tabulce
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17/1/b Transparentnost vlastnických vztahů  - jde o potvrzení skutečností podle § 3a, podobná kritéria jsou vztažena také na 
vlastníky (faktické ovládání žadatele). 

  
17/1/c Mluvené slovo  - slouží žadateli k určení podílu mluveného slova, autorsky vyrobených pořadů a zpravodajských a servisních 

informací (z hlediska následné praxe je vhodné tyto podíly stanovovat intervalem s rozpětím 5 % - tedy např. 7-12%) a k jejich 
srovnání se stávajícími programy zachytitelnými na daném území (více manuál). 

 Lokalizace programu  - v této části žadatel ozřejmí, zda půjde o program přebíraný (ať již zcela nebo částečně) nebo zda jde 
o zcela nově skládaný (originální) program, a popíše zaměření na širší i užší okolí z hlediska území, na němž má být program 
vysílán. 

 Hudební formát  - žadatel uvede co nejpodrobnější popis hudebního formátu po stránce žánrové a po stránce období, 
z něhož bude čerpáno, na základě tohoto popisu dojde ke srovnání se stávajícími programy zachytitelnými na daném území 
(více manuál). 

 Cílová skupina  - cílem určení věkového rozpětí není co nejširší záběr, ale pokrytí méně saturované věkové skupiny 
posluchačů na území, na němž má být program vysílán, včetně konkrétních programových prvků pro tuto cílovou skupinu. 

  
17/1/e Původní tvorba a její podpora  - slouží žadateli k podrobnějšímu popisu původnosti jeho pořadů po stránce originality, 

naučnosti a podpory např. začínajícím umělcům a kulturních akcí  - konkrétní již prováděna podpora je třeba písemně 
doložit, stejně jako je třeba doložit připravovaná spolupráce směrem do budoucnosti. 

  
17/1/g Žadatel zde specifikuje menšiny [národnostní, etnické, či jiné, avšak nikoli žánrové  - žánry jsou již hodnoceny v rámci § 17 

odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.] a způsob jejich podpory, včetně doložení již uskutečňované nebo domluvené 
budoucí spolupráce.

  V. Správní poplatek

Správní poplatek za přijetí žádosti je stanoven položkou 67 sazebníku správních poplatků (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), případně ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Správní poplatek uhraďte na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky. Variabilní symbol si vyzvedněte na 
www.rrtv.cz/vs.

- kopie dokladu o zaplacení správního poplatku

Prohlášení: 

Prohlašuji, že budu respektovat zákony České republiky a mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána, a že veškeré 
skutečnosti, které jsem zde uvedl, jsou pravdivé. Beru na vědomí, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 63 
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, odejme 
licenci provozovateli, který dosáhl udělení licence na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti o licenci. Dále beru na vědomí, 
že jsem povinen v průběhu licenčního řízení ohlásit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání změny údajů uváděných v žádosti o 
licenci, které nastaly po podání žádosti.

Počet příloh

Datum

Podpis osoby, která je 
oprávněna jednat jménem 
žadatele 
vlastnoruční/elektronický 
podpis

K části V. doložte tyto doklady a informace

Vyplněnou žádost uložte a odešlete se všemi přílohami datovou schránkou.  
Žádost rovněž můžete vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu sídla Rady. 

  
PŘED ODESLÁNÍM SE UJISTĚTE, ŽE PŘÍLOHY SPLŇUJÍ VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY - ELEKTRONICKY PODEPSANÉ PDF/A 

SOUBORY, DOKLADY OPATŘENÉ DOLOŽKOU AUTORIZOVANÉ KONVERZE, NEBO LISTINNÉ ORIGINÁLY.

http://www.rrtv.cz/vs
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Je žadatel zahraniční právnickou osobou?
  I.	Údaje o žadateli
Sídlo žadatele a kontakty
  II.         Doplňující údaje o zahraniční  právnické osobě (vyplňuje pouze zahraniční právnická osoba)
  III.	Doplňující údaje
Je žadatel společníkem provozovatele vysílání ze zákona nebo obchodních společností zřízených provozovatelem vysílání ze zákona?
Bylo na majetek žadatele vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vstoupil žadatel  do likvidace?
Byla žadateli v posledních pěti letech zrušena licence nebo registrace s výjimkou zrušení licence nebo registrace na žádost provozovatele?
Byla některá z osob, které jsou statutárním orgánem žadatele anebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu žadatele, pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně?
Je žadatel provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání v České republice nebo v zahraničí nebo vydavatelem periodického tisku v České republice nebo v zahraničí anebo společníkem společnosti provozující vysílání nebo vydávající periodický tisk v České republice nebo v zahraničí? 
Zdravotní pojišťovny u nichž jsou zaměstnanci žadatele pojištěni - na základě tohoto přehledu  doložte potvrzení o bezdlužnosti (viz následující přehled příloh)
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda	
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky	
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna	
Je žadatel veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání, nebo právnickou osobou, jejímž je takový veřejný funkcionář společníkem, členem nebo ovládající osobou? 
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K částem I - III doložte tyto doklady a informace
-         údaje o všech společnících a osobách, které jsou statutárním orgánem anebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu žadatele
 -  u právnických osob obchodní firma (název), sídlo včetně PSČ, právní forma, identifikační číslo, jméno, příjmení a rodné číslo (datum narození) osob oprávněných jednat jménem dotyčné právnické osoby, u zahraničních právnických osob také označení organizační složky podniku dotyčné právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním rejstříku, sídlo (umístění) organizační složky, jméno a příjmení vedoucího organizační složky, rodné číslo nebo datum narození vedoucího organizační složky a jméno, příjmení a bydliště zástupce, pokud byl ustanoven
 -  u fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum narození, bydliště včetně PSČ (u zahraničních fyzických osob bydliště v zahraničí), obchodní firma, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum zahájení podnikání, u zahraničních fyzických osob také adresa pobytu na území České republiky včetně PSČ, pokud byl dotyčné fyzické osobě povolen pobyt, označení organizační složky podniku dotyčné fyzické osoby, pokud je zapsána v obchodním rejstříku, sídlo (umístění) organizační složky, jméno a příjmení vedoucího organizační složky, rodné číslo nebo datum narození vedoucího organizační složky a jméno, příjmení a bydliště zástupce, pokud byl ustanoven
-         doklad o trvalém pobytu osob, které jsou statutárním orgánem anebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu žadatele, na území České republiky (musí mj. obsahovat tyto údaje: rodné číslo a datum narození, rodné příjmení, místo, obec a okres narození)
-         údaje o základním kapitálu a podílech na hlasovacích právech a vkladech společníků, jsou-li povinné, a to včetně určení druhu a peněžního ocenění nepeněžitých vkladů
-         výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku ne starší než tři měsíce, je-li žadatel v takovém rejstříku zapsán (originál nebo úředně ověřená kopie)
-         společenská (zakladatelská) smlouva nebo zakladatelská listina
-         stanovy, pokud má žadatel podle zákona nebo společenské smlouvy povinnost je vydat
-         seznam akcionářů, pokud je žadatel akciovou společností
-         potvrzení příslušného finančního úřadu ne starší než tři měsíce o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
-         potvrzení zdravotních pojišťoven, u kterých jsou zaměstnanci žadatele pojištěni, ne starší než tři měsíce o tom, že žadatel nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění
-         potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (Pražské správy sociálního zabezpečení) ne starší než tři měsíce o tom, že žadatel nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
-         výpis z evidence Rejstříku trestů osob nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem státu původu žadatele nebo člena jeho statutárního nebo kontrolního orgánu, který nesmí být starší než tři měsíce, v případě, že není státním občanem České republiky
 
Doklady v listinné podobě doložte v podobě originálu, nebo úředně ověřené kopie. Doklady v elektronické podobě  doložte buď ve formátu PDF/A opatřeným elektronickým podpisem vystavitele (např. zdravotní pojišťovna), případně dokumenty vzniklé autorizovanou konverzí (CzechPoint) z listinného originálu do elektronické podoby.
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  IV.	Programová a technická část
K části IV. doložte tyto doklady a informace
-         obchodní plán včetně dokladů o výši finančních prostředků, které je žadatel schopen vynaložit na provozování vysílání
-         pokud je žadatel provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání v České republice nebo v zahraničí nebo vydavatelem periodického tisku v České nebo v zahraničí anebo společníkem společnosti provozující vysílání nebo vydávající periodický tisk v České republice nebo v zahraničí, údaje o těchto aktivitách (např. název programu nebo periodického tisku, název provozovatele nebo vydavatele, údaje o společnících, údaje o časovém a územním rozsahu apod.)
-         údaje o způsobu technického, organizačního a finančního zajištění vysílání
 
 
Doklady v listinné podobě doložte v podobě originálu, nebo úředně ověřené kopii. Doklady v elektronické podobě  doložte buď ve formátu PDF/A opatřeným elektronickým podpisem vystavitele (např. zdravotní pojišťovna), případně dokumenty vzniklé autorizovanou konverzí (CzechPoint) z listinného originálu do elektronické podoby.
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Podrobná specifikace dalších informací a dokladů k části IV.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) rozhoduje v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového analogového vysílání prostřednictvím vysílačů na základě hodnocení zákonných kritérií podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pro vyhodnocování jednotlivých žádostí byl inovován „manuál 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., o provozování rozhlasového a televizního vysílání“ (dále jen „manuál“), který má sloužit žadatelům o licenci jako opora pro podání konkrétních informací a dokladů, které slouží jako podklad pro správní uvážení Rady.
 
Doporučenou strukturu podání informací k posouzení hodnotících kritérií obsahuje následující tabulka s vysvětlujícím komentářem:
17/1/a
Organizační  připravenost
zkušenost žadatele s rozhlasovým vysíláním (0-1b)
zkušenost statutárních orgánů žadatele (0-1b)
zkušenost vedoucích pracovníků žadatele (0-1b)
organizační řešení získávání místních informací (0-1b)
Technická  připravenost
projektové technické řešení (0-1b)
možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1b)
Finanční  připravenost
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b)
finanční spolehlivost žadatele (0-1b)
způsob financování programu (0-1b)
max. 9 bodů (typicky max. 8 bodů)
max. 2 bodů (typicky 0 bodů nelze)
transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna  (0-1b)
znalost koncových vlastníků v době podání přihlášky (0-1b)
Transparentnost vlastnických vztahů
17/1/b
17/1/c
Mluvené slovo
podíl mluveného slova (0-1b)
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b)
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b)
Lokalizace programu
orientace na region (0-1b)
orientace na užší lokalitu (0-1b)
Hudební formát
rozpětí s ohledem na programovou nabídku (0-1b)
podíl formátu na daném území (0-2b)
počet programů s obdobným formátem (0-2b)
max. 12 bodů
Cílová skupina
nově vyráběný program (0-1b)
programové prvky ve vazbě na programovou skladbu (0-1b)
17/1/e
max. 6 bodů
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b)
vlastní autorské pořady (0-2b)
Původní tvorba
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b)
Podpora menšin
17/1/g
max. 4 body
způsob podpory (0-2b)
identifikace menšiny (0-2b)
17/1/a         Organizační připravenost  - žadatel o licenci v této části sdělí své zkušenosti s rozhlasovým vysíláním (nemusí jít nutně pouze o terestrické vysílání, tedy např. i internetové vysílání), stejně jako zkušenosti statutárních orgánů, společníků nebo akcionářů resp. vedoucích pracovníků (na úrovni ředitelů resp. šéfredaktorů).
         Technická připravenost  - v této části žadatel doloží buď přímo popis technického řešení v projektu, nebo písemně doloží předjednanou smlouvu s odbornou firmou; případná stanoviska od ČTÚ zapracuje Rada.
         Finanční připravenost  - žadatel dokládá financování projektu  - z vlastních zdrojů nebo doloží předjednanou smlouvu s dalším subjektem pro zajištění financování v případě získání licence; finanční spolehlivost žadatele resp. jeho vlastníků slouží k posouzení finanční stability žadatele  - tuto část lze doložit výroční zprávou, zprávou auditora atp.
 
Komentář k tabulce
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17/1/b         Transparentnost vlastnických vztahů  - jde o potvrzení skutečností podle § 3a, podobná kritéria jsou vztažena také na vlastníky (faktické ovládání žadatele).
 
17/1/c         Mluvené slovo  - slouží žadateli k určení podílu mluveného slova, autorsky vyrobených pořadů a zpravodajských a servisních informací (z hlediska následné praxe je vhodné tyto podíly stanovovat intervalem s rozpětím 5 % - tedy např. 7-12%) a k jejich srovnání se stávajícími programy zachytitelnými na daném území (více manuál).
         Lokalizace programu  - v této části žadatel ozřejmí, zda půjde o program přebíraný (ať již zcela nebo částečně) nebo zda jde o zcela nově skládaný (originální) program, a popíše zaměření na širší i užší okolí z hlediska území, na němž má být program vysílán.
         Hudební formát  - žadatel uvede co nejpodrobnější popis hudebního formátu po stránce žánrové a po stránce období, z něhož bude čerpáno, na základě tohoto popisu dojde ke srovnání se stávajícími programy zachytitelnými na daném území (více manuál).
         Cílová skupina  - cílem určení věkového rozpětí není co nejširší záběr, ale pokrytí méně saturované věkové skupiny posluchačů na území, na němž má být program vysílán, včetně konkrétních programových prvků pro tuto cílovou skupinu.
 
17/1/e         Původní tvorba a její podpora  - slouží žadateli k podrobnějšímu popisu původnosti jeho pořadů po stránce originality, naučnosti a podpory např. začínajícím umělcům a kulturních akcí  - konkrétní již prováděna podpora je třeba písemně doložit, stejně jako je třeba doložit připravovaná spolupráce směrem do budoucnosti.
 
17/1/g         Žadatel zde specifikuje menšiny [národnostní, etnické, či jiné, avšak nikoli žánrové  - žánry jsou již hodnoceny v rámci § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.] a způsob jejich podpory, včetně doložení již uskutečňované nebo domluvené budoucí spolupráce.
  V.	Správní poplatek
Správní poplatek za přijetí žádosti je stanoven položkou 67 sazebníku správních poplatků (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), případně ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatek uhraďte na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky. Variabilní symbol si vyzvedněte na www.rrtv.cz/vs.
-         kopie dokladu o zaplacení správního poplatku
Prohlášení:
Prohlašuji, že budu respektovat zákony České republiky a mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána, a že veškeré skutečnosti, které jsem zde uvedl, jsou pravdivé. Beru na vědomí, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, odejme licenci provozovateli, který dosáhl udělení licence na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti o licenci. Dále beru na vědomí, že jsem povinen v průběhu licenčního řízení ohlásit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání změny údajů uváděných v žádosti o licenci, které nastaly po podání žádosti.
K části V. doložte tyto doklady a informace
Vyplněnou žádost uložte a odešlete se všemi přílohami datovou schránkou. 
Žádost rovněž můžete vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu sídla Rady.
 
PŘED ODESLÁNÍM SE UJISTĚTE, ŽE PŘÍLOHY SPLŇUJÍ VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY - ELEKTRONICKY PODEPSANÉ PDF/A SOUBORY, DOKLADY OPATŘENÉ DOLOŽKOU AUTORIZOVANÉ KONVERZE, NEBO LISTINNÉ ORIGINÁLY.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
	Full-Time: 
	Part-Time: 
	obchodnífirma: 
	právníforma: 
	Pokud žadatel nemá IČ přidělené, Rada mu jej přidělí.: 
	ulice: 
	Červené: 
	Modré: 
	obec: 
	částobce: 
	psč: 
	Pole je předvyplněné; jeho obsah lze vymazat a uvést jiný údaj.: 
	Číslo uvádějte v národním formátu XXX XXX XXX: 
	Číslo uvádějte v národním formátu XXX XXX XXX: 
	email: 
	oprávněnéosoby: 
	Hlavička-specifikace: 
	Hlavicka-program: 
	lhůta: 
	Spzn: 
	TextField1: 
	Program: 
	TextField2: 
	ProgrSpec: 
	NumericField6: 
	DateTimeField1: 
	SignatureField1: 



