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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b),
§ 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ: 613 89 269, se sídlem Vinohradská
3333/159a, PSČ 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO
SVABODA, šířeného prostřednictvím družic. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8
let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:

RADIO SVABODA

Základní programová specifikace:

zpravodajství, publicistika, dokumenty, magazíny

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

běloruština

Výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno:
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Egypt, Gruzie, Irák, Írán, Island, Izrael, Katar, Kazachstán, Kosovo, Kuvajt, Kypr,
Kyrgyzstán, Libanon, Libye, Makedonie, Norsko, Srbsko, Ruská federace, Saudská Arábie,
Spojené Arabské Emiráty, Státy EU, Švýcarsko, Syrská arabská republika, Tádžikistán, Tunisko,
Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán
Programové schéma






zpravodajství a publicistika, analýzy
talk show, diskusní pořady
dokumentární pořady
magazíny a obdobné pořady na aktuální téma
sport a kultura

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Nebudou přebírány části programu od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Nebudou poskytovány další služby přímo související s programem

Odůvodnění:
Dne 4. května 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/10930/2018-vac) společnosti RFE/RL,
Inc., odštěpný závod, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO
SVABODA, šířeného prostřednictvím družic.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, dne 4. května 2018.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování vysílání
šířeného prostřednictvím družice se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem řízení je
pouze žadatel o licenci.
Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., Rada licenci žadateli o licenci neudělí
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. zákona č. 231/2001 Sb.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaného dne 5.
června 2018, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a
že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto
zákona.
Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s ustanovením §
12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 8 let od právní moci
rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

