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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 4. června 2019 toto rozhodnutí:
I. Rada uděluje společnosti Radio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, se sídlem Podbabská
1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary
sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 103,0 MHz
/ 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13
14 14 / 49 07 48 pro program LIKE FM s dobou platnosti do 10. října 2025.
II. Rada zamítá žádost společnosti LIN a.s., IČ: 25720767, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové
Město, 110 00 Praha 1, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS
84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05;
Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 pro program
Český Impuls s dobou platnosti do 10. října 2025.
III. Rada zamítá žádost společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4,
Branišovská 187/16, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS
84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05;
Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 pro program
HEY Radio s dobou platnosti do 10. října 2025.

Programové podmínky, představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu
přílohy č. 1 o dvou stranách
Příloha č. 1 o dvou stranách (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W), příloha č.
3 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Karlovy Vary
sídliště 105,0 MHz / 200 W), příloha č. 4 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území
pokrytém z vysílače Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W), příloha č. 5 (přehled rozhlasových
programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Tachov 3 105,6 MHz / 200 W), příloha č.
6 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Železná Ruda
město 105,6 MHz / 25 W), příloha č. 7 (předpokládaný územní rozsah vysílače Domažlice
Vavřinec 103,0 MHz / 100 W), příloha č. 8 (předpokládaný územní rozsah vysílače Karlovy Vary
sídliště 105,0 MHz / 200 W) příloha č. 9 (předpokládaný územní rozsah vysílače Plzeň stadion 1
103,0 MHz / 200 W), příloha č. 10 (předpokládaný územní rozsah vysílače Tachov 3 105,6 MHz
/ 200 W) a příloha č. 11 (předpokládaný územní rozsah vysílače Železná Ruda město 105,6 MHz
/ 25 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz /
200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Plzeň
stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22
58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město 105,6
MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace:
Hudebně zpravodajská stanice se zaměřením na region.

Odůvodnění:
Společnost Rádio Samson spol. s r.o. byla provozovatelem rozhlasového vysílání programu
Rádio SAMSON na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.: 2008/1061/zab,
FOL/3458/2010, se soubory technických parametrů Karlovy Vary 105,0 MHz / 0,2 kW; Plzeň
103,0 MHz / 0,2 kW; Tachov 105,6 MHz / 0,2 kW; Železná Ruda 105,6 MHz / 0,025 kW. Dále byl
provozovateli přidělen kmitočet Domažlice – Vavřinec 103,0 MHz / 0,1 kW (sp.zn.:
2010/1353/zab/Rad).

Vzhledem k tomu, že provozovatel Rádio Samson spol. s.r.o. v zákonem stanovené lhůtě
nepožádal o prodloužení doby platnosti licence, skončila platnost stávající licence dne
2. listopadu 2018.
Dne 27.04.2018 pod č.j.. RRTV/10464/2018-vra byla Radě doručena žádost společnosti Rádio
Samson s.r.o. o vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů, na kterých v té
době vysílal.
Soubory technických parametrů uvedené v žádosti:
Plzeň 103,0 MHz / 200 W
Souřadnice: WGS 84 (LON/LAT) 13E2305/49N4459
Karlovy Vary 105,0 MHz / 200 W
Souřadnice: WGS 84 (LON/LAT) 13E5212/50N1418
Tachov 105,6 MHz / 200 W
Souřadnice: WGS 84 (LON/LAT) 12E3852/49N4705
Železná Ruda 105,6 MHz / 25 W
Souřadnice: WGS 84 (LON/LAT) 13E1414/49N0748
Domažlice 103,0 MHz / 100 W
Souřadnice: WGS 84 (LON/LAT) 12E5433/49N2511
Dne 13. 09. 2018 bylo Radě doručeno doplnění žádosti týkající se termínu vyhlášení licenčního
řízení s výše uvedenými soubory technických parametrů.
Dne 17. 9. 2018 Rada odeslala Českému telekomunikačnímu úřadu žádost o stanovisko
k možnému vyhlášení licenčního řízení s výše uvedenými soubory technických parametrů.
Dne 12. 10. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu níže uvedené stanovisko.
Český telekomunikační úřad kontrolou technických parametrů uvedených v žádosti zjistil, že VKV
kmitočet PLZEN STADION 1 103,0 MHz není na stanovišti o souřadnicích WGS84: 13 23 05 / 49
44 59 zkoordinován a tedy není možné jej v současné době využít. Jedná se o původní vysílací
stanoviště na stadionu, které bylo na žádost čj. zab/2421/2013 ze dne 28. 5. 2013 přesunuto na
budovu BCB, souř. WGS84: 13 22 58 / 49 44 45. (Rozhodnutí Rady sp. zn: 2013/448/zab/Rád,
č.j.: zab/3105/2013 ze dne 9.7.2013)
Český telekomunikační úřad dále uvedl, že níže uvedené kmitočty jsou řádně kmitočtově
zkoordinovány a využívány na základě udělených individuálních oprávnění, jejichž platnosti končí
2. 11. 2018. Další využívání těchto VKV kmitočtů není z hlediska kmitočtové koordinace časově
omezeno.
DOMAZLICE VAVRINEC 103,0 MHz
Souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11
ERPmax 0,1 kW
KARLOVY VARY SIDLISTE 105,0 MHz
Souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18
ERPmax 0,2 kW
PLZEN STADION 1 103,0 MHz

Souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45
ERPmax 0,2 kW
stanoviště na budově BCB
TACHOV 3 105,6 MHz
Souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05
ERPmax 0,2 kW
ZELEZNA RUDA MESTO 105,6 MHz
Souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48
ERPmax 0,025 kW
Zároveň byl stanoven 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 (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb.“).
Výpočet byl proveden dne 11. 10. 2018 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011.
Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W
Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W
Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W
Tachov 3 105,6 MHz / 200 W
Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W

-

23 042 obyvatel
56 677 obyvatel
171 453 obyvatel
18 444 obyvatel
1 749 obyvatel

Na základě výše uvedeného Rada na svém 18. zasedání roku 2018 (bod 13) vyhlásila licenční
řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, územní rozsah vysílání
vymezují soubory technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12
52 12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45;
Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město
105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 se lhůtou pro doručení žádostí do
6. prosince 2018.
Do předmětného licenčního řízení se přihlásili následující žadatelé:
Radio Samson spol. s r.o. / LIKE FM (žádost č.j. RRTV/20409/2018-vra ze dne 4. prosince
2018)
JOE Media s.r.o. / HEY Radio (žádost č.j. RRTV/20521/2018-vra ze dne 5. prosince 2018)
LIN a.s. / Český Impuls (žádost č.j. RRTV/20585/2018-vra ze dne 6. prosince 2018)
ULTRAVOX s.r.o. / Radio COLOR (žádost č.j. RRTV/20566/2018-vra ze dne 6. prosince 2018)
Žadatel ULTRAVOX s.r.o. vzal svou žádost o udělení licence zpět svým podáním č.j.
RRTV/1390/2019-vra, které bylo Radě doručeno dne 25. ledna 2019.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše
uvedeného licenčního řízení na 12. března 2019.
Veřejné slyšení účastníka Radio Samson spol. s r.o. bylo nařízeno od 13:30 hod.

Veřejné slyšení účastníka JOE Media s.r.o. bylo nařízeno od 13:40 hod.
Veřejné slyšení účastníka LIN a.s. bylo nařízeno od 13:50 hod.
Rada na svém 5. zasedání roku 2019 projednala se žadateli otázky týkající se jejich programové
skladby.
Účastníci řízení Radio Samson spol. s r.o., JOE Media s.r.o. a LIN a.s., o jejichž žádostech Rada
ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala, zaplatili správní poplatek ve výši 25
000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti, včetně všech jejích následných doplnění a
údajů o účastníku řízení, Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto
rozhodnutí splnil předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona
a že jeho žádost o udělení licence obsahovala náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti 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 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 žádosti 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.
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 žádosti účastníka 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. – základní kritérium ekonomické
připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

finanční spolehlivost žadatele (0-1b);

-

finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1b);

-

způsob financování vysílání (0-1b).

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. – základní kritérium organizační
připravenost
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení
není pouze zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1b);

-

zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1b);

-

zkušenost vedoucích
provozovatele

pracovníků

(zaměstnanci

(0-1b);
-

organizační řešení získávání místních informací (0-1b).

b) další dílčí kritéria

na

úrovni

ředitelů)

-

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. – základní kritérium technické připravenosti
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
-

projektové technické řešení (0-1b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této
oblasti

-

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

b) další dílčí kritéria
-

vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání

-

schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

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

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

znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1b)

-

předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1b)

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 (0-1b);

-

-

-

-

podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1b);

-

podíl zpravodajství a servisních informací (0-1b).

lokalizace programu
-

zda se jedná o nově vyráběný program (0-1b);

-

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 (0-1b).

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 (0-1b);

-

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině
(0-1b).

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

identifikace menšiny (0-2b);

-

způsob podpory (0-2b).

b) další dílčí kritéria
-

čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení 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).
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 žádosti účastníka. 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 žádosti 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 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 žádosti
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 žádosti o licenci.
Toto komplexní zhodnocení žádosti pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 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 předmětném území, pro něž má být licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 28. března
2018, 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 LIKE FM prostřednictvím vysílačů s využitím souboru
technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz
/ 200 W, Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, Železná Ruda město
105,6 MHz / 25 W, účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí, společnosti Radio
Samson spol. s r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 12 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Licenci Rada udělila nejdéle do 10. října 2025, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla
licence Radou udělena, v porovnání se žádostí dalších účastníků řízení, vyplynuly následující
důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení, společnost Radio Samson spol. s r.o., požádal o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání se základní programovou specifikací „Hudebně zpravodajská stanice se
zaměřením na region“ s názvem programu LIKE FM.

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Z možných 9 bodů získal
účastník 7 bodů.
V rámci hodnocení dílčího kritéria zkušenosti provozovatele s vysíláním Rada zohlednila to, že
společnost Radio Samson spol. s r.o. působí na rozhlasovém trhu již deset let s programem rádia
SAMSON a pracovníci rádia mají více než deseti leté zkušenosti jak z veřejnoprávních, tak
soukromých mediích, přičemž společnost byla od roku 2011 do roku 2018 provozovatelem
programu Rádio SAMSON a od roku 2014 je provozovatelem digitálního rozhlasového vysílání
programu Radio Samson Digital. Ohledně zkušenosti statutárních orgánů provozovatele a
vedoucích pracovníků Rada konstatovala, že oba jednatelé společnosti Radio Samson spol.
s r.o. (Jaroslav Lenk, který je od roku 2008 jednatel společnosti Radio Samson spol. s r.o., a
Pavel Solár, který je jednatelem a generálním ředitel Rádia Samson a též předsedou
představenstva Přátelé Rádia Samson a.s. a SAMSON A PARTNEŘI a.s.) mají dlouholeté
zkušenosti s provozním rozhlasového vysílání. Totéž Rada konstatovala i v případě Pavel Vorla
(od roku 2012 výkonný ředitel Rádia Samson, od roku 1989 spolumajitel, manažer a grafik
agentury a hudebního měsíčníku Folk & Country).
Z hlediska organizačního řešení získávání místních informací účastník ve své žádosti doložil
předjednanou spolupráci s několika agenturami, se kterými má v plánu spolupracovat při
získávání místních informací, např. DELEX, s.r.o., reklamní a informační agentura, agentura
ImaginePR, s.r.o., a Agentura Nashledanou s.r.o. Žadatel doložil též předjednanou spolupráci
s Magistrátem města Plzně. Rada toto shledala dostatečným pro přidělení bodu.
Ohledně ekonomické připravenosti žadatel doložil, že nemá žádné splatné závazky vůči
finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Žadatel dále
v tomto ohledu vychází ze zkušeností s prodejem lokální reklamy v regionu, přičemž od roku
2011 do ruku 2018 byl v regionu provozovatelem dlouhodobě funkčního rozhlasového vysílání.
Jak žadatel, tak vlastník žadatele podle svých výročních zpráv hospodaří se ziskem a nemají
dlouhodobě nesplacené závazky. Radě zároveň 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 ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v
zákonném termínu. Vzhledem k tomu, že účastník nicméně nedoložil strukturu a množství
prostředků vyčleněných na investici do vysílání, rozhodl Rada v rámci kritéria ekonomické
připravenosti o přidělení dvou bodů ze tří možných.
K technické připravenosti žadatel doložil předběžnou dohodu se společností RTI s.r.o. o
provozování předmětných rozhlasových vysílačů; společnost RTI cz s.r.o. provozuje rozhlasové
a televizní vysílání na území České republiky na základě osvědčení č. 1512 vydané Českým
telekomunikačním úřadem ze dne 29. srpna 2006. Rada též zohlednila fakt, že na předmětných
licencích již žadatel vysílal a má tedy technické znalosti a prostředky k zabezpečení vysílání.
Rámci veřejného slyšení pak žadatel uvedl, že má v daných lokalitách vybudovanou síť vysílačů
a též vlastní vysílací a postprodukční studio v Plzni. Rada toto shledala jako dostatečné
k přidělení jednoho bodu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., má společnost žadatele právní formu společnosti s ručením omezeným s jediným
společníkem, jímž je akciová společnost SAMSON A PARTNEŘI a.s. Základní kapitál společnosti
SAMSON A PARTNEŘI a.s. tvoří 200 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 10 000,- Kč Tento základní kapitál je ze 100 % splacen. Akcionáři jsou
Jaroslav Lenk (držitel 40 ks. akcií v celkové jmenovité hodnotě 400 000,- Kč), Pavel Solár (držitel
80 ks. akcií v celkové jmenovité hodnotě 800 000,- Kč) a Vlastislav Vondráček ((držitel 80 ks.

akcií v celkové jmenovité hodnotě 800 000,- Kč). Protože žadatel doložil údaje o koncových
vlastnících, tj. osobách mající v konečném důsledku vliv na její řízení, mohla mu Rada udělit jeden
bod za základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky. Pokud jde o
základní dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do
budoucna, Rada bod neudělila, vzhledem k tomu, že se jedná akcie na jméno v listinné podobě,
ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle a případné změny
do budoucna by nebylo možné sledovat prostřednictvím českých veřejných informačních zdrojů.
Celkově tak lze kritérium transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. lze považovat za splněné jen částečně.
Rada tudíž za naplnění dílčího kritéria transparentnosti převodů až po koncové vlastníky do
budoucna bod nepřidělila. Celkově tedy v rámci vyhodnocení naplnění základního kritéria
transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb. Rada rozhodla o přidělení jednoho bodu ze dvou možných.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno šest bodů, celkově tedy bylo Radou naplnění tohoto kritéria shledáno
jako dostačující. V rámci tohoto kritéria pak byla hodnocena jednotlivá dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za naplnění dílčího kritéria podílu
mluveného slova, neboť žadatelem navrhovaná hodnota 1% - 5% z celkového vysílacího času
týdně nedosahuje střední hodnoty na pokrytém území., která byla určena na základě dílčích
středních hodnot pěti území vymezených v rámci licenčního řízení a která činí 11,35 %. Jeden
bod Rada naopak udělila za naplnění dílčího kritéria podílu autorských pořadů. Přestože
střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na pokrytém území určit, žadatel k tomuto
dílčímu kritériu uvedl, že 100% pořadů bude vlastní produkce, což Rada shledala dostatečným
pro udělení jednoho bodu. Jeden bod Rada též udělila za naplnění dílčího kritéria podílu
zpravodajských a servisních informací. Žadatel uvedl, že zpravodajství a servisní informace
budou poskytovány v přiměřené míře s ohledem na potřeby cílové skupiny. Vzhledem k tomu, že
střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na pokrytém území zjistit, rozhodla Rada v rámci
tohoto dílčího kritéria o přidělení jednoho bodu.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu a shledala naplnění všech
dílčích kritérií, které se k němu vztahují, na základě čehož přidělila tři body za naplnění dílčích
kritérií nově vyráběného programu a orientace na region. Žadatel uvedl, že program nepřebírá
vysílání od jiných provozovatelů vysílání a 100% obsahu vysílání bude vytvářeno nově. Ohledně
orientace na region žadatel uvedl, že program bude vytvářen na základě pravidelných průzkumů
s posluchači především se zaměřením na studenty středních a vysokých škol v regionu, přičemž
v oblasti hudební kultury již dnes spolupracuje s Městskými úřady nebo agenturami pořádající
koncerty, kulturní, sportovní a společenské akce. Dále žadatel uvedl, že součástí vysílání budou
informace o aktuálním dění, regionálních akcích, spolupráce s místními subjekty a podpora
regionálních kulturních akcí. Žadatel doložil předjednanou spolupráci ohledně získávání informací
a v regionu mj. s DELEX, s.r.o., reklamní a informační agentura, s agenturou ImaginePR, s.r.o., a
s Agenturou Nashledanou s.r.o. Dále pak doložil předjednanou spolupráci s Magistrátem města
Plzně, s Městským kulturním střediskem Tachov a společností Junesta s.r.o.
Rada dále porovnala současnou nabídku rozhlasových programů na pokrytém území
s hudebním formátem navrhovaným žadatelem (Aktuální hity české i zahraniční produkce
napříč hudebním spektrem - např. pop, dance, rock) a shledala, že na pokrytém území již vysílají
formátově příbuzné programy, a žánry obsažené v navrhovaném hudební formátu jsou již
vysílanými programy dostatečně pokryty. Za naplnění dílčího kritéria počtu programů s obdobným

formátem tedy Rada nepřidělila žádný bod. Zároveň Rada nepřidělila žádný bod za dílčí kritérium
podílu formátu na daném území, neboť jednotlivé žadatelem uvedené žánry jsou již na pokrytém
území zastoupeny ve vysílání dalších programů a nesplňují požadavky Manuálu.
V dílčím kritériu cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen jedním bodem ze dvou možných.
Žadatelem navrhovaná cílová skupina posluchačů ve věku 30 – 49 let je již na pokrytém území
saturována. Rada nicméně rozhodla, že žadatel naplnil dílčí kritérium kritériu programových prvků
ve vazbě na cílovou skupinu, kdy žadatel uvedl, že programové schéma rádia bude sestavováno
ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol dle aktuálních evropských žebříčků
poslechovosti, jak zahraniční, tak české hudební tvorby, přičemž rádio bude mít snahu přivést
mladé lidi k poslechu živého rozhlasového vysílání. Toto Rada shledala dostatečným k přidělení
jednoho bodu.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením maximálního počtu šesti bodů. V Ohledně dílčího kritéria autorských pořadů žadatel
uvedl, že se bude jednat o 100% nově vyráběný program, který nebude přebírat program od
jiného provozovatele vysílání, a zároveň doložil časové programové schéma vysílání včetně
sktruktury jednotlivých částí vysílání. Jako splněné Rada vyhodnotila i kritérium podpory umělců
a její lokalizace na region. Žadatel uvedl, že součástí vysílání budou mj. i rozhovory s lokálními
umělci, zařazování jejich skladeb do playlistu a pozvánky na vystoupení a živé koncerty, což dle
vyjádření na veřejném slyšení žadatel naplňoval již v rámci svého předchozího vysílání v daných
lokalitách. Žadatel v tomto ohledu doložil předjednanou spolupráci s Michalem Krausem (majitel
hudebních klubů HiFI Klub, Rock & Wall a Vinyl Club & Cafe Plzeň), Západočeským oblastním
kolem soutěžního festivalu Porta, Hudebním vydavatelstvím AVIK a se společností Media
Production Music, s.r.o. Rada tudíž toto dílčí kritérium shledala jako naplněné a rozhodla o
udělení dvou bodů. Ohledně naplnění podpory kulturních akcí žadatel uvedl, že součástí
vysílání budou i rozhovory s pořadateli, zvukové pozvánky a spoty. Žadatel v tomto bodě doložil
předjednanou spolupráci s Informačním turistickým centrem Železná Ruda, spolkem Plzeňský
Landfrýd z.s., Nadací 700 let města Plzně, pořadateli Západočeského oblastního kola Porty, se
společností PROSTR SERVIS s.r.o. (pořadatel Velikonočních, Václavských, Martinských,
Vánočních trhů) a Zoologickou a botanickou zahradou města Plzeň. Rada vyhodnotila naplnění
tohoto kritéria jako dostatečné pro udělení dvou bodů.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), které Rada
ohodnotila dvěma ze čtyř možných bodů a shledala jej jako částečně naplněné. Ohledně
identifikace menšin žadatel uvedl, že se bude jednat o menšiny, u kterých je doložena
spolupráce s příslušnými organizacemi. Vzhledem k tomu, že žadatel jinak nepředložil žádné
informace, které by dokládaly hlubší analýzu menšin v daných lokalitách, shledala toto Rada
dostačujícím pouze pro udělení jednoho bodu. Ohledně podpory menšin žadatel v rámci
veřejného slyšení uvedl, že je připraven v rámci vysílání podporovat menšinové hudební skupiny,
dělat s nimi rozhovory a propagovat jejich akce. Žadatel dále doložil předjednanou spolupráci s
organizacemi Agentura práce s.r.o., Agentura Black&White Music, kulturní organizací dasFest a
neziskovou organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých CR SONS oblastní
odbočka Plzeň. Rada v tomto ohledu zohlednila to, že skutečnosti, že dle názoru Městského
soudu v Praze nelze považovat handicapované za menšinu v tom smyslu, že by její kultura
vyžadovala zvláštní přístup (viz rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn./č.j. 6 A 142/2012/01
ze dne 6. prosince 2012), a spolupráce se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
tedy nemůže býát chápána jako podpora menšin. Rada na základě výše uvedeného rozhodla o
přidělení jednoho bodu za naplnění dílčího kritéria způsobu podpory menšin.

Účastník řízení LIN a.s. požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudebně-informační
rádio. Program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 45-70 let“ s názvem
programu Český Impuls.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Z možných 9 bodů získal
účastník 7 bodů.
Jako splněné vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti provozovatele s vysíláním,
zkušenosti statutárních orgánů provozovatele a vedoucích pracovníků. Žadatel uvedl, že
odpovědným členem statutárního orgánu u je stejná osoba jako u Rádia Impuls, Ing. Jiří Hrabák.
Dalšími členy statutárního orgánu je Ing. Štěpán Košík (předseda), který je taktéž jednatelem
společnosti LONDA, spol. s r.o., která je provozovatelem rozhlasového vysílání programů Rádia
Impuls a Rádia RockZone 105,9 a Ing. Ondřej Sychrovský, který je taktéž jednatelem LONDA,
spol. s r.o. Ing. Sychrovský má z minulosti zároveň dlouholeté zkušenosti s vedením rozhlasových
stanic Expres rádio a Classic FM. Vedoucí pracovníci jsou Jan Hanousek - hudební ředitel,
František Matějček - programový ředitel, Karolina Šímová - marketingová a obchodní ředitelka,
Ing. Jiří Hrabák - generální ředitel. Podrobné profesní životopisy vedoucích pracovníků jsou
uvedeny v projektu žadatele.
K otázce organizačního řešení získávání místních informací žadatel uvedl, že organizační
zajištění vysílání bude zajištěno v rámci stávající organizační struktury společnosti Londa, spol.
s r.o. Žadatel nicméně nedoložil žádné kontakty v rámci regionu ani předjednanou spolupráci,
pročež nebylo patrno, jakým způsobem bude program s regionem z hlediska získávání místních
informací propojen. Rada tedy v tomto dílčím kritériu bod neudělila.
Náklady na provozování vysílání je společnost LIN a.s. schopna zajistit převážně z vlastních
zdrojů, zejména prodejem reklamního času na stanici rádio Český Impuls a z prostředků,
vzniklých v souvislosti s provozováním stávajícího rozhlasového vysílání „mateřské" stanice
Rádia Impuls a s tím spojenou společností LONDA, spol. s.r.o., zejména pak obchodní činností.
Žadatel doložil svá tvrzení výročními zprávami společnosti LIN a.s. a společnosti LONDA spol.
s r.o. a též zprávami auditora, jež jsou rovněž k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku.
Žadatel rovněž doložil i bankovní referenci. Finanční spolehlivost žadatele a vlastníků žadatele
byla doložena výpisy o bezdlužnosti a bankovní referencí. Rada tudíž shledala naplnění všech
dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti žadatele k zajištění vysílání.
Ohledně technické připravenosti k zajištění vysílání žadatel uvedl, že majitelem a
provozovatelem technických prostředků je jeho vlastní studio a že disponuje vlastními vysílači
pro zajištění šíření signálu. Ohledně odbavování vysílání žadatel uvedl, že LIN a.s. bude
majitelem a provozovatelem studia, umístěného na adrese Ortenovo nám. 1571/15a, Praha 7.
6adatel tedy v rámci své žádosti o licenci doložil konkrétní údaje týkající se jeho technické
připravenosti k zajištění vysílání a Rada shledala, že je 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 akciová společnost. Jediným
akcionářem žadatele je společnost LONDA spol. s r. o. IČ: 49241931, jejímž akcionářem je
společnost AGROFERT, a.s. IČ: 26185610. Všech 628 kmenových akcií společnosti
AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100 % podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu
společnosti, je vloženo do svěřenských fondů AB priváte trust I, svěřenský fond, a AB priváte trust
II, svěřenský fond, a to tak, že 565 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB priváte

trust I, svěřenský fond, spravovaného Ing. Zbyňkem Průšou, svěřenským správcem, a 63 akcií
společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB priváte trust II, svěřenský fond, spravovaného
JUDr. Alexejem Bílkem, svěřenským správcem. Žadateli není známo, že by byly plánovány
jakékoliv převody či změny ve struktuře do budoucna. Tyto informace byly doloženy a ověřeny
v rámci příslušných veřejných rejstříků a v současné době nezjistila Rada důvody ke shledání
vlastnické struktury netransparentni. Rada tudíž shledala kritérium transparentnosti vlastnických
vztahů jako splněné a rozhodla o přidělení dvou bodů.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleno pět bodů a celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně splněné.
V rámci tohoto kritéria byla hodnocena dále následující dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za naplnění dílčího kritéria podílu
mluveného slova, neboť žadatelem navrhovaná hodnota minimálně 3% - 5% z celkového
vysílacího času týdně nedosahuje střední hodnoty na pokrytém území., která byla určena na
základě dílčích středních hodnot pěti území vymezených v rámci licenčního řízení a která činí
11,35 %. Jeden bod Rada naopak udělila za naplnění dílčího kritéria podílu autorských pořadů.
Přestože střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na pokrytém území určit, žadatel k
tomuto dílčímu kritériu uvedl, že Český Impuls je stoprocentně původní program, který nepřebírá
žádnou programovou část jiné rozhlasové stanice, což Rada shledala dostatečným pro udělení
jednoho bodu. Jeden bod Rada též udělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajských
a servisních informací. Žadatel uvedl, že zprávy v pracovní dny od 6 do 18 hod. budou vysílány
jednou za hodinu v délce do 3 minut, o víkendu v upravené podobě s možností přebírání
zpravodajství z programu Rádia Impuls provozovatele LONDA spol. s. r. o. Vzhledem k tomu, že
střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na pokrytém území zjistit, rozhodla Rada v rámci
tohoto dílčího kritéria o přidělení jednoho bodu.
V rámci hodnocení lokalizace programu Rada žadateli jeden bod za naplnění dílčích kritérií
nově vyráběného programu. Žadatel se v tomto ohledu plně odkázal na licenci programu Český
Impuls (č.j. zab/1239/2014); v rámci tohoto licenčního řízení žadatel uvedl, že se bude jednat o
stoprocentně původní program, ve kterém nebude docházet k přebírání programových částí
jiných programů. V rámci dílčího kritéria orientace na region žadatel uvedl ve výše uvedeném
licenčním řízení to, že původní zpravodajství stanice při tom bude vycházet ze zdrojů a podkladů,
které má k dispozici z Rádia Impuls (agenturní zprávy, reportáže, webová stránka regiony.cz
atd.). Žadatel nicméně neuvedl, jak bude program orientován z hlediska daného regionu a
nedoložil žádnou spolupráci, která by mohla dále zajistit vazbu vysílaného programu na konkrétní
lokality, kde bude přijímán. Rada tudíž dílčí kritéria orientace na region a dílčího kritéria užší
vazba na lokalitu shledala jako nenaplněná a body tudíž žadateli neudělila.
Rada dále porovnala současnou nabídku rozhlasových programů na pokrytém území
s hudebním formátem navrhovaným žadatelem (v projektu se žadatel opětovně odvolal na
licenci Český Impuls č.j. zab/1239/2014; podle této licence je hudební složka programu tvořena
českou a slovenskou hudbou, převažujícím hudebním žánrem česká hudba 60., 70., 80. a první
poloviny 90. let 20. století) a shledala, že na pokrytém území již vysílají formátově příbuzné
programy, a žánry obsažené v navrhovaném hudební formátu jsou již vysílanými programy
dostatečně pokryty. Za naplnění dílčího kritéria počtu programů s obdobným formátem tedy Rada
nepřidělila žádný bod. Zároveň Rada nepřidělila žádný bod za dílčí kritérium podílu formátu na
daném území, neboť jednotlivé žadatelem uvedené žánry jsou již na pokrytém území zastoupeny
ve vysílání dalších programů a nesplňují požadavky Manuálu.

Z hlediska cílové skupiny je programová nabídka podle projektu koncipována tak, aby oslovovala
především posluchače ve věku 45 až 70 let (žadatel se zde znovu odvolal na licenci Český
Impuls č.j. zab/1239/2014). Rada shledala, že takto navrhovaná cílová skupina je saturována
pouze na jednom z pěti území vymezených v rámci licenčního řízení a že tedy bylo toto kritérium
rozpětí s ohledem na programovou skladbu splněno, přičemž především ve své horní hranici toto
vymezení zahrnuje i starší posluchače, na které je vysílání cíleno a čemuž odpovídá i povaha
vysílání a jeho programové prvky. Rada se tudíž rozhodla přidělit žadateli v rámci tohoto kritéria
dva body.
Základní kritérium přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst.
1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., Rada ohodnotila dvěma body ze šesti možných a tedy jako
částečně splněné.
Ohledně dílčího kritéria autorských pořadů, které Rada ohodnotila jedním bodem, žadatel uvedl,
že Český Impuls je stoprocentně původní program, a dále to, že autory mluveného slova a
veškerého charakteru hodiny budou moderátoři sami a každý blok v tzv. rozhlasových hodinách
(6:00-18.00) lze tedy považovat za neopakovatelný autorský program. Ohledně podpory
začínajících umělců a její lokalizace na region žadatel nijak nespecifikoval konkrétní způsoby
podporů začínajících umělců a nepředložil ani doklady o případné spolupráci s lokálními umělci
a interprety. Toto se nezměnilo ani v rámci veřejného slyšení (dle vyjádření v rámci veřejného
slyšení k takové podpoře nespatřuje žadatel prostor). Rada se tudíž rozhodla za podporu
začínajících umělců a její lokalizaci na region neudělit žádný bod. V rámci dílčího
kritéria podpory kulturních akcí žadatel uvedl, že se bude podílet na podpoře desítek
kulturních a společenských akcí, na kterých se účastní Rádio Impuls, tzn. Andělé, Český slavík
Mattoni. Žadatel nicméně v tomto ohledu nijak neuvedl napojení na konkrétní akce pořádané
v daném regionu ani nedoložil případnou předjednanou spolupráci. Rada tedy žadateli v rámci
naplnění tohoto dílčího kritéria neudělila jeden bod ze dvou možných.
Kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin nebylo Radou ohodnoceno žádnými body a tudíž jako nesplněné. V rámci identifikace
menšin žadatel v projektu ani v rámci veřejného slyšení neuvedl žádnou menšinu, kterou má
v rámci vysílání v plánu podporovat. Při vyhodnocení dílčího kritéria způsobu podpory menšin
pak Rada došla k závěru, že vzhledem k tomu, že žadatel neuvedl, jakým způsobem plánuje
podporovat menšiny v regionu, nebylo toto kritérium naplněnou dostatečně pro udělení bodů a
provozovateli tudíž ze dvou možných bodů žádný nepřidělila.

Účastník řízení JOE Media, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudebně
zábavné vysílání se zaměřením na region, stručným informačním servisem a hudebním formátem
Rock, Pop-Rock, Oldies, Country-Rock, Folk-Rock s přesahy do ostatních hudebních žánrů“ s
názvem programu HEY Radio.
Při svém hodnocení Rada shledala v žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplnění
skutečností významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17 odstavci 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. Rada přidělila za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické
připravenosti sedm bodů.
Společnost JOE Media s.r.o. je společnost, která byla založena v roce 2000 a v současné době
je provozovatelem sítě rozhlasových stanic HEY Radio. Společnost Dada Media s.r.o. se stejným
vlastníkem a jednatelem pak zajišťuje provoz rádia a také provoz rozhlasové stanice rádio
COLOR v Praze a v Brně. Jednatel společnosti, Ing. Miroslav Pýcha, má více než dvacetiletou
osobní zkušenost v oblasti elektronických médií a dále více než desetileté praktické zkušenosti s

podnikáním a s provozováním regionálního rádia. Ve společnosti JOE Media s.r.o. jsou též na
vedoucích pozicích angažováni zkušení pracovníci, jako například Jan Kulík, dlouholetý
programový pracovník rádia. Ke kritériu organizačního řešení získávání místních informací
žadatel uvedl, že má v regionu uzavřeny smlouvy a udržuje kontakty, které pro rádio budou
obstarávat jednak místní informace a dále místní i lokální reklamu. V rámci licenčního řízení
žadatel doložil pouze spolupráci s panem Bakalou, přičemž ale nebylo doloženo, jakým
způsobem bude konkrétně prováděno získávání informací a jak bude probíhat spolupráce v rámci
regionu, která nebyla dále doložena. Rada tudíž neshledala toto kritérium jako dostatečně
splněné a jeden bod tudíž nepřidělila.
Rada dále shledala naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti
žadatele k zajištění vysílání. Program HEY Radio je aktuálně funkční a je financován z běžného
provozu rádia a jako finanční rezervu k financování provozu má žadatel připraveny prostředky též
na běžném účtu společnosti. Finanční spolehlivost žadatele a jeho vlastníků byla doložena a
Radě zároveň 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 ekonomicky
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Účastník řízení uvedl 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
nového souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo v plném rozsahu
doloženo a účastník řízení byl v tomto dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení
uvedl, že má k dispozici většinu technických prostředků nutných k vysílání. Toto účastník řízení
doložil i předběžnými dohodami o technickém zajištění vysílání se společnosti Audiopro, s.r.o.,
společností EPG Servis s.r.o. a též společností Dada Media s.r.o. Rada tudíž konstatovala, že
účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Vzhledem
k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu
ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen žadateli žádný bod.
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. Společníky žadatele jsou Ing. Miroslav Pýcha (80%) a společnost dada media, s.r.o.
(20%), přičemž jediným společníkem společnosti dada media, s.r.o. je Ing. Miroslav Pýcha. V
dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel
hodnocen jedním možným bodem, neboť koncovým vlastníkem společnosti žadatele je fyzická
osoba Ing. Miroslav Pýcha. 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 dílčí kritérium bylo u žadatele hodnoceno jedním možným bodem. Případné
budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně dostupných zdrojích. Rada tudíž shledala
kritérium transparentnosti vlastnických vztahů jako splněné a rozhodla o přidělení dvou bodů.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. Žadateli bylo v tomto
základním kritériu přiděleny čtyři body a celkově tedy bylo Radou shledáno jako částečně
splněné. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena dále následující dílčí kritéria.
Co se týče kritéria mluveného slova, Rada nepřidělila bod za naplnění dílčího kritéria podílu
mluveného slova, neboť žadatelem navrhovaná hodnota minimálně 4% z celkového vysílacího
času týdně nedosahuje střední hodnoty na pokrytém území., která byla určena na základě dílčích
středních hodnot pěti území vymezených v rámci licenčního řízení a která činí 11,35 %. Jeden
bod Rada naopak udělila za naplnění dílčího kritéria podílu autorských pořadů. Přestože
střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na pokrytém území určit, žadatel k tomuto

dílčímu kritériu uvedl, že cca. 80-90% pořadů bude vlastní produkce, což Rada shledala
dostatečným pro udělení jednoho bodu. Jeden bod Rada též udělila za naplnění dílčího kritéria
podílu zpravodajských a servisních informací kdy žadatel uvedl, že HEY Radio bude vysílat
aktuální stručné zpravodajství zhruba v celou hodinu, a též stručný informační servis z města i
regionu. Výskyt zpravodajství bude podle žadatele v pondělí až pátek 6:00 – 9:00 hod; resp. v
7:00 – 11:00 hod. Zpravodajství bude lokálním informačním servisem. Vzhledem k tomu, že
střední hodnotu tohoto parametru nebylo možné na pokrytém území zjistit, rozhodla Rada v rámci
tohoto dílčího kritéria o přidělení jednoho bodu.
Pokud jde o lokalizaci programu žadatele, Rada přidělila dva body za naplnění dílčích kritérií
nově vyráběného programu a orientace na region. Žadatel ve svém projektu uvedl, že rámci
vysílání programu HEY Radio nepředpokládá přebírání vysílání od jiných provozovatelů vysílání.
K orientace na region pak uvedl, že zpravodajství a servisní informace budou poskytovány v
přiměřené míře s ohledem na potřeby regionu, což budou zabezpečovat místní pracovníci
v regionu. U kritéria orientace programu na užší lokalitu žadatel uvedl, že z hlediska orientace na
lokalitu budou využity kapacity a kontakty stávajících spolupracovníků V rámci licenčního řízení
žadatel doložil pouze spolupráci s panem Bakalou, nicméně nedoložil předjednanou spolupráci
se subjekty v rámci regionu, která by mu pomáhala toto kritérium naplňovat dostatečně pro
udělení maximálního počtu bodů, a to zejména v porovnání s vítězným žadatelem o licenci. Rada
tudíž v součtu v rámci kritéria lokalizace programu přidělila žadateli dva body ze tří možných.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (Rock, Pop-Rock, Oldies, Country-Rock, FolkRock s přesahy do ostatních žánrů) shledala) shledala, že na pokrytém území již vysílají
formátově příbuzné programy, a žánry obsažené v navrhovaném hudební formátu jsou již
vysílanými programy dostatečně pokryty. Za naplnění dílčího kritéria počtu programů s obdobným
formátem tedy Rada nepřidělila žádný bod. Zároveň Rada nepřidělila žádný bod za dílčí kritérium
podílu formátu na daném území, neboť jednotlivé žadatelem uvedené žánry jsou již na pokrytém
území zastoupeny ve vysílání dalších programů a nesplňují požadavky Manuálu.
Ohledně cílové skupiny žadatele Rada shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina
recipientů ve věku 35 – 55 let je na pokrytém území saturována a k přidělení jednoho bodu
nepřistoupila. K dílčímu kritériu programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu žadatel uvedl,
že základním prvkem, který určuje strukturu posluchačů, tak zůstane hudební formát a výběr
hudebních titulů do vysílání, což Rada neshledala jako dostatečnou vazbu na cílovou skupinu a
jeden bod tudíž nepřidělila.
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, a to
přidělením pěti bodů z šesti možných. Žadatel uvedl, že HEY Radio vytváří a bude vytvářet řadu
autorských pořadů, jejichž podrobný výčet uvedl ve svém projektu. Ohledně podpory
začínajících umělců žadatel uvedl, že HEY Radio dává také šanci i prostor ve vysílání
začínajícím umělcům. I mimo vysílací časy těchto autorských pořadů budou v živém vysílání
uváděny rozhovory s hosty, místními začínajícími kapelami. Ve vysílání se žadatel již věnuje i
amatérské scéně, a to ve svých speciálních pořadech (např. „Skutečná liga“, „Rock Music“).
Deklarované skutečnosti žadatel předjednanou spoluprací s hudebním klubem Runway Plzeň,
což Rada shledala dostatečným pro přidělení jednoho bodu ze dvou možných. K dílčímu kritériu
podpory kulturních akcí a jejího způsobu žadatel uvedl, že HEY Radio ve svém vysílání dává
pravidelný prostor pro podporu nejrůznějších zajímavých akcí, jichž bývá i mediálním partnerem.
Žadatel v tomto bodě doložil předjednanou spolupráci se spolkem PFANS- Plzeňáci sobě z.s.,
spolkem Babatum, z.s., spolkem Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. vplzni.cz, Spolkem
sběratelů hudby, spolkem Sluneční ateliér, z.s. a Spolkem pro rozvoj aplikované digitalizace, z.s.
Rada shledala o to dílčí kritérium jako dostatečně naplněné pro přidělení dvou bodů.

Kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin bylo Radou ohodnoceno třemi body a tudíž jako naplněné Ohledně identifikace menšin
žadatel uvedl, že se bude jednat o menšiny, u kterých je doložena spolupráce s příslušnými
organizacemi. Vzhledem k tomu, že žadatel jinak nepředložil žádné informace, které by dokládaly
hlubší analýzu menšin v daných lokalitách, shledala toto Rada dostačujícím pouze pro udělení
jednoho bodu. Ke způsobu podpory pak bylo uvedeno, rozvoji původní tvorby a zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin se v souladu s projektem věnuje žadatel tak, že
např. ve vysílání rádia, či různými akcemi v regionu podporuje např. rozvoj amatérských kapel v
regionu, spolupořádá kulturní a spol. akce. Ve vysílání se rádio již věnuje i amatérské scéně a
ve svých speciálních pořadech se bude věnovat též alternativním hudebním žánrům, čímž se
zaměří v dostatečné míře i menšinám žijícím v regionu. Žadatel dále doložil předjednanou
spolupráci s Centrem neziskových organizací Plzeň, spolkem Plzeňská potravinová banka, z.s.,
Městskou charitou Plzeň, spolkem Mongolský spolek z.s., se spolkem Amare Ćhave – Asociace
romských občanských iniciativ. Rada shledala toto dílčí kritérium jako naplněné a rozhodla o
přidělení dvou bodů.
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádostech
o licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence v
nejvyšší míře naplňuje žádost společnosti Rádio Samson spol. s r.o. Rada považuje žádost tohoto
účastníka řízení za vyváženou a nabídnutý projekt programu LIKE FM za nejvhodnější ve vztahu
k pokrytému území.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají ve vyšší míře a kvalitě naplnění
zákonných kritérií dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínos programové skladby
navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů. Vítězný žadatel zde získal
celkem šest bodů za naplnění jednotlivých dílčích kritérií v porovnání s pěti body, resp. čtyřmi ,
které získaly oba neúspěšní žadatelé, a také ve vyšší míře a kvalitě naplnění zákonných kritérií
dle § 17 odst. 1 písm. d), tj. v přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby.
Vítězný žadatel naopak dosáhl nižšího počtu bodů než oba neúspěšní žadatelé v rámci kritéria
transparentnost vlastnických vztahů. Vítězný žadatel v rámci tohoto kritéria získal pouze jeden
bod ze dvou možných, z důsledku nenaplnění dílčího kritéria transparentnosti převodů až po
koncové vlastníky do budoucna.
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 žádosti o licenci ostatních účastníků
tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno
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Příloha č. 1
Licenční podmínky programu LIke FM (licence sp. zn. 2018/425/zab)

Název programu
• Like FM

Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně

Územní rozsah vysílání
• Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS ; Karlovy Vary sídliště 105,0
MHz / 200 W; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W; Železná
Ruda město 105,6 MHz / 25 W

Základní programová specifikace
• Hudebně zpravodajská stanice se zaměřením na region.

Cílová skupina
• 18 - 45 let

Hudební formát
• Aktuální hity české i zahraniční produkce napříč hudebním spektrem (např. pop, dance,
rock)

Mluvené slovo
• Poměr mluveného tvoří přibližně 1 – 5 % vysílacího času.

Zpravodajství a informační servis
• Zpravodajství a servisní informace budou poskytovány v přiměřené míře s ohledem na
potřeby cílové skupiny.
• Informace o aktuálním dění a regionálních akcích
• Novinky z hudební a filmové tvorby a nových technologií z oblasti elektroniky
• Podpora regionálních kulturních akcí

Programové schéma
Pondělí až pátek – základní schéma
• 00:00 až 07:00 Nemoderované vysílání
• 07:00 až 12:00 Moderované vysílání + aktuální informace z regionu
• 12:00 až 18:00 Moderované vysílání + aktuální informace z regionu
• 18:00 až 24:00 Nemoderované vysílání
Sobota až neděle – základní schéma
• 00:00 až 24:00 Nemoderované vysílání + novinky z oblasti elektroniky, filmu a hudby

Kontrolovatelné programové prvky:
1. Poměr mluveného slova tvoří přibližně 1 - 5% vysílacího času.
2. Hudební formát: Aktuální hity české i zahraniční produkce napříč hudebním spektrem (např.
pop, dance, rock)
3. Cílová skupina 18 – 45 let
3. 100% pořadů bude vlastní produkce.

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Domažlie 103,0 MHz - 100 W
Programy zachytitelné velmi dobře:
Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Programová
skladba vysílání
zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

nezpravodajská
( celoplošná stanice

Cílová skupina
posluchači
preferující
seriózní
informace

Hudební formát

Programové prvky

převaha zpravodajství a autentická vyjádření politiků,
publicistiky
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

nejrůznější
poměr hudby a
věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

rozhlasové hry, četba,
publicistika, zpravodajství,
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

kulturní stanice
nejrůznější
(syntéza všech druhů věkové skupiny
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Český rozhlas /
ČRo Plzeň

regionální stanice pro nejrůznější
západní Čechy věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

tradiční (lidová, folklorní Zpravodajství, informační servis,
a klasická hudba) i
sport, publicistika, zábavné
moderní trendy (rock,
pořady
country, folk, klubová
scéna)

Místní info

Menšiny

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

speciální
pořady
věnované
náboženském
u životu,
národnostním
menšinám

přebírá pořady
regionálních studií

ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty
Romů – pořad
se zabývá
osudy a
kulturou Romů

Zaměření na
informace z
regionu, odpojování
podle krajů

víkendové a
sváteční
křesťanské
pořady

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio FM
Plus

hudebně-informační
rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

podíl hudby 80 %,
hudební AC formát

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-49 let

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent
na českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent
na folk a country

MEDIA BOHEMIA
a.s./ Rock Radio

Hudební rozhlasová
stanice s
informačním
servisem

20 - 40 let

zpravodajství: 5.00 do 18.00
hodin před každou celou zprávy
a v každou půl regionální
informace, v sobotu 8.00-12.00
vždy před celou hodinou v neděli
ve 14.00-18.00 vždy před celou
hodinou

informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Podíl zpravodajských relací
Aktuální informace
(zpravodajství, počasí, doprava, o životě v regionu,
kulturní tipy, sněhové
regionální
zpravodajství, reportáže) tvoří 30- zpravodajství,
40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den
a 20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů
a svátků.
Podíl mluveného slova je v
ranním vysílání v rozmezí 1015%, v dopoledním a
odpoledním čase se pak jedná o
rozpětí 6-10%.
období od 60. let až po podíl mluveného slova v denním zpravodajství ve
současnost,
průměru cca 7-10%, podíl
všední dny každou
převažujícím hudebním zpravodajství a servisních
hodinu od 6. do 17.
žánrem je
informací oproti hudebnímu
hod. včetně, o
mainstreamová rocková programu v denním průměru 2- víkendu mezi 8. a
hudba
4%, zpravodajství ve všední dny 17. hodinou
každou hodinu od 6. do 17. hod.
včetně, o víkendu mezi 8. a 17.
hodinou

Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné rádio
FREKVENCE 1
zábavy a informací

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

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, –
kontaktní rádio – každodenní
partner – přístupné všem,
p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na zpravodajství
podíl mluveného slova z celk.
50
českou hudební
denního podílu vysílání 20-25
produkci – 65 %, rock, %.Zpravodajství 6.00-20.00 – 2×
folk, pop
v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní
pořady – reakce posluchačů,
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

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

RADIO PROGLAS
s. r. o. / RADIO
PROGLAS

Rodinné rádio

Široké spektrum

vážná hudba (podíl
neklesne pod 16 %)
folklorní hudba (podíl
neklesne pod 6 %),
klasická a duchovní
hudba (podíl neklesne
pod 14, 9%), populární
a výplňová hudba

pestrá nabídka pro všechny
věkové skupiny, náboženské
pořady, křesťanské pojetí
hodnot. Nevysílá reklamy, podíl
mluveného slova neklesne pod
35%, podíl kulturních pořadů
neklesne pod 7% slovesných
poířadů, podíl pořadů pro děti a
mládež neklesne pod 6%

Denně zprávy z
pokrytých regionů

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebně-informační
stanice kulturního
zaměření

p. 25-45 let

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční hity.
Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

Duchovní
pořady

hudební stanice
p. 35-55 let
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou orientací
s. r. o. / Radio Beat

ULTRAVOX s. r. o. hudební stanice
specializovaná na
/ Radio COLOR
etnickou hudbu a
world music,
zpravodajství a
informační servis
s akcentem na
multietnické soužití
v hlavním městě

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

posluchači
etnická hudba a world
definovaní
music a spřízněné žánry
zájmem o kvalitní (crossover apod.)
specifickou
hudební produkci
a obecné kulturní
souvislosti; cílová
skupina 15+

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

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

Programy zachytitelné dobře

vysíláním
uspokojuje
posluchače z
ciziny

hudební rádio

Radio West Plzeň,
s.r.o. / Rádio
Evropa 2 - Západ

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od
1995 po současnost,
CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy 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

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Karlovy Vary 105,0 MHz - 200 W
Programy zachytitelné velmi dobře:
Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programová
skladba vysílání
zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

nezpravodajská
( celoplošná stanice

Cílová skupina
posluchači
preferující
seriózní
informace

Hudební formát

převaha zpravodajství a autentická vyjádření politiků,
publicistiky
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

nejrůznější
poměr hudby a
věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
nejrůznější
(syntéza všech druhů věkové skupiny
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Programové prvky

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

rozhlasové hry, četba,
publicistika, zpravodajství,
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů

Místní info

Menšiny

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

speciální
pořady
věnované
náboženském
u životu,
národnostním
menšinám

přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom
aneb Cesty
Romů – pořad
se zabývá
osudy a
kulturou Romů

Český rozhlas /
ČRo Plus

stanice mluveného
slova

Český rozhlas /
ČRo Plzeň

regionální stanice pro nejrůznější
západní Čechy věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

EVROPA 2, spol. s hudební rádio
r. o. / EVROPA 2

nejrůznější
věkové skupiny

p. 12-30 let

35-55 let
JOE Media s. r. o. / Hudebně zábavné
vysílání se
HEY Radio
zaměřením na
region, stručným
informačním
servisem a hudebním
formátem Rock, PopRock, Oldies,
Country-Rock, FolkRock s přesahy do
ostatních hudebních
žánrů.

pouze mluvené slovo,
bez hudby

Analytická publicistika,
rozhovory, reportáže, komentáře,
diskuse, interaktivní pořady,
aktuální dění v širších
souvislostech, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí;
diskuse s posluchači v rámci
pořadu Radioforum
tradiční (lidová, folklorní Zpravodajství, informační servis, Zaměření na
a klasická hudba) i
sport, publicistika, zábavné
informace z
moderní trendy (rock,
pořady
regionu, odpojování
country, folk, klubová
podle krajů
scéna)

víkendové a
sváteční
křesťanské
pořady

50 % novinky + hity od
1995 po současnost,
CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy 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

country, oldies, rock &
folk, se zaměřením na
hudební produkci od 50.
let do současnosti s
významným podílem
domácí produkce

aktuální stručné zpravodajství
zhruba v celou hodinu, stručný
informační servis z města i
regionu. (Výskyt – pondělí až
pátek 6:00 – 9:00 hod; resp. 7:00
– 11:00 hod).

zprávy zaměřeny na
dění v regionu a na
kontakt s
posluchači

podpora
kulturních
aktivit v
regionu, péče
o menšiny v
regionu

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Fajn radio

Hudebně – zábavná
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

15-45 let

Skladby hvězd 80. a 90.
let až po současnost,
zhruba 10% podíl
zastoupení domácí
hudby v programu

10% podíl mluveného slova;
zpravodajství - dominující
regionální informace, v menší
míře i ze světa, předpověď
počasí ve všech pravidelných
zpravodajských relacích, u,
zábava, životní styl, soutěže,
písničky na přání, hitparády

Regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio
Dragon

hudební a zábavná
rozhlasová stanice
pro mladou střední
generaci s aktuálními
informacemi z oblasti
pokryté signálem

20-35 let s
mírným
přesahem na obě
strany

pop a lehčí rock 80.-90.
let, podíl mluveného
slova 8-12 %,
zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až
9.00 – dvakrát v hodině,
vždy 1× v hodině
zpravodajský přehled;
9.00 až 18.00 – jednou
v hodině; víkendy: 7.00
až 18.00 hodin – jednou
v hodině, v případě
potřeby zařazení
zpravodajské relace i v
čase 19.00 až 5.00
hodin

mluvené slovo 8-12 %,
aktuální informace z
zpravodajské relace – pracovní oblasti pokrytí
dny 6.00-9.00 dvakrát v hodině a
9.00-17.00 jednou v hodině,
víkend od 7.00 do 18.00 hod

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio FM
Plus

hudebně-informační
rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

podíl hudby 80 %,
hudební AC formát

zpravodajství: 5.00 do 18.00
hodin před každou celou zprávy
a v každou půl regionální
informace, v sobotu 8.00-12.00
vždy před celou hodinou v neděli
ve 14.00-18.00 vždy před celou
hodinou

informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-49 let

MEDIA BOHEMIA
a.s./ Rock Radio

Hudební rozhlasová
stanice s
informačním
servisem

20 - 40 let

Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné rádio
FREKVENCE 1
zábavy a informací

zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent
na českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent
na folk a country

Podíl zpravodajských relací
Aktuální informace
(zpravodajství, počasí, doprava, o životě v regionu,
kulturní tipy, sněhové
regionální
zpravodajství, reportáže) tvoří 30- zpravodajství,
40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den
a 20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů
a svátků.
Podíl mluveného slova je v
ranním vysílání v rozmezí 1015%, v dopoledním a
odpoledním čase se pak jedná o
rozpětí 6-10%.
období od 60. let až po podíl mluveného slova v denním zpravodajství ve
současnost,
průměru cca 7-10%, podíl
všední dny každou
převažujícím hudebním zpravodajství a servisních
hodinu od 6. do 17.
žánrem je
informací oproti hudebnímu
hod. včetně, o
mainstreamová rocková programu v denním průměru 2- víkendu mezi 8. a
hudba
4%, zpravodajství ve všední dny 17. hodinou
každou hodinu od 6. do 17. hod.
včetně, o víkendu mezi 8. a 17.
hodinou

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, –
kontaktní rádio – každodenní
partner – přístupné všem,
zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / COUNTRY
RADIO

hudební stanice ve
50 - 70 let
formátu country, folk
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebně-informační
stanice kulturního
zaměření

p. 25-45 let

hudební zaměření ve
všech formách
hudebního spektra
country: česká country
ve všech formách,
americká country starší i
moderní, folk, americký
protestsong, trampská
hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba
z
doby 60.
60. léta
let včetně
hudba
–
současnost, důraz na
českou tvorbu

podíl mluveného slova z celk.
denního podílu vysílání 20-25
%.Zpravodajství 6.00-20.00 – 2×
v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní
pořady – reakce posluchačů,
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

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

mluvené slovo 8 %,
zpravodajství v ranním vysílání
mezi 6. a 9. hodinou každou
půlhodinu, mezi 15 a 18. hodinou
každou hodinu (11×) ve všední
den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční hity.
Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

hudební stanice
p. 35-55 let
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou orientací
s. r. o. / Radio Beat

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o. / SIGNÁL
RÁDIO

regionální stanice pro
45 - 79 let
tři generace

Zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava
RadioZET s.r.o. /
ZET

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

minimálně 70% české a
slovenské hudby z let
50. - 90., písně
středního proudu
angloamerické, italské a
francouzské produkce z
let 60. - 90., country,
folk, trampská píseň,
dechová a lidová hudba

podíl mluveného slova ve výši
8% - 10%, zpravodajství a
servisní
informace: 05:00 - 09:00 každou
půlhodinu, od 09:00 - 18:00
každou hodinu. O víkendech od
06:00 do 18:00 každou hodinu.
Rubriky s informacemi o počasí,
dopravě a sportu.

Posluchači
Převaha zpravodajství a
vyžadující přesné publicistiky
informace a
analýzy

blok v českém jazyce - od 6.00
hod. do 19.00 hod. a o
víkendech a svátcích -od 7.00
hod. do 18.00 hod. V ostatních
časech bude zařazováno vysílání
BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
hodinu ve 30. minutě.“

aktuální
zařazování
informací o
akcích z
kulturního,
sportovního a
společenského
života menšin
Pořady
věnované
menšinám

ULTRAVOX s. r. o. hudební stanice
specializovaná na
/ Radio COLOR
etnickou hudbu a
world music,
zpravodajství a
informační servis
s akcentem na
multietnické soužití
v hlavním městě

posluchači
etnická hudba a world
definovaní
music a spřízněné žánry
zájmem o kvalitní (crossover apod.)
specifickou
hudební produkci
a obecné kulturní
souvislosti; cílová
skupina 15+

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

vysíláním
uspokojuje
posluchače z
ciziny

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Plzeň 103,0 MHz - 200 W
Programy zachytitelné velmi dobře:
Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

Programová
skladba vysílání
zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

nezpravodajská
( celoplošná stanice

Cílová skupina
posluchači
preferující
seriózní
informace

Hudební formát

převaha zpravodajství a autentická vyjádření politiků,
publicistiky
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

nejrůznější
poměr hudby a
věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

kulturní stanice
nejrůznější
(syntéza všech druhů věkové skupiny
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

Programové prvky

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

rozhlasové hry, četba,
publicistika, zpravodajství,
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů

Místní info

Menšiny

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

speciální
pořady
věnované
náboženském
u životu,
národnostním
menšinám

přebírá pořady
regionálních studií

Romano Drom
aneb Cesty
Romů – pořad
se zabývá
osudy a
kulturou Romů

Český rozhlas /
ČRo Plus

stanice mluveného
slova

nejrůznější
věkové skupiny

pouze mluvené slovo,
bez hudby

Analytická publicistika,
rozhovory, reportáže, komentáře,
diskuse, interaktivní pořady,
aktuální dění v širších
souvislostech, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí;
diskuse s posluchači v rámci
pořadu Radioforum
tradiční (lidová, folklorní Zpravodajství, informační servis, Zaměření na
a klasická hudba) i
sport, publicistika, zábavné
informace z
moderní trendy (rock,
pořady
regionu, odpojování
country, folk, klubová
podle krajů
scéna)

Český rozhlas /
ČRo Plzeň

regionální stanice pro nejrůznější
západní Čechy věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

Agentura TRS
spol. s r. o. /
RADIO 1

Hudební stanice se
zaměřením na
menšinové žánry

p. 19-25 let s. 15- Rocková a taneční
35 let
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

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Fajn radio

Hudebně – zábavná
regionální stanice
s posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

15-45 let

10% podíl mluveného slova;
zpravodajství - dominující
regionální informace, v menší
míře i ze světa, předpověď
počasí ve všech pravidelných
zpravodajských relacích, u,
zábava, životní styl, soutěže,
písničky na přání, hitparády

Skladby hvězd 80. a 90.
let až po současnost,
zhruba 10% podíl
zastoupení domácí
hudby v programu

Regionální obsah
informací a
zpravodajství,
drobná regionální
publicistika

víkendové a
sváteční
křesťanské
pořady

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio FM
Plus

hudebně-informační
rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

podíl hudby 80 %,
hudební AC formát

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-49 let

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent
na českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent
na folk a country

MEDIA BOHEMIA
a.s./ Rock Radio

Hudební rozhlasová
stanice s
informačním
servisem

20 - 40 let

zpravodajství: 5.00 do 18.00
hodin před každou celou zprávy
a v každou půl regionální
informace, v sobotu 8.00-12.00
vždy před celou hodinou v neděli
ve 14.00-18.00 vždy před celou
hodinou

informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Podíl zpravodajských relací
Aktuální informace
(zpravodajství, počasí, doprava, o životě v regionu,
kulturní tipy, sněhové
regionální
zpravodajství, reportáže) tvoří 30- zpravodajství,
40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den
a 20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů
a svátků.
Podíl mluveného slova je v
ranním vysílání v rozmezí 1015%, v dopoledním a
odpoledním čase se pak jedná o
rozpětí 6-10%.
období od 60. let až po podíl mluveného slova v denním zpravodajství ve
současnost,
průměru cca 7-10%, podíl
všední dny každou
převažujícím hudebním zpravodajství a servisních
hodinu od 6. do 17.
žánrem je
informací oproti hudebnímu
hod. včetně, o
mainstreamová rocková programu v denním průměru 2- víkendu mezi 8. a
hudba
4%, zpravodajství ve všední dny 17. hodinou
každou hodinu od 6. do 17. hod.
včetně, o víkendu mezi 8. a 17.
hodinou

Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné rádio
FREKVENCE 1
zábavy a informací

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

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, –
kontaktní rádio – každodenní
partner – přístupné všem,
p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na zpravodajství
podíl mluveného slova z celk.
50
českou hudební
denního podílu vysílání 20-25
produkci – 65 %, rock, %.Zpravodajství 6.00-20.00 – 2×
folk, pop
v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní
pořady – reakce posluchačů,
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / COUNTRY
RADIO

hudební stanice ve
50 - 70 let
formátu country, folk
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebně-informační
stanice kulturního
zaměření

p. 25-45 let

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

hudební zaměření ve
všech formách
hudebního spektra
country: česká country
ve všech formách,
americká country starší i
moderní, folk, americký
protestsong, trampská
hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba
z doby 60.
60. léta
let včetně
hudba
–
současnost, důraz na
českou tvorbu

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

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

mluvené slovo 8 %,
zpravodajství v ranním vysílání
mezi 6. a 9. hodinou každou
půlhodinu, mezi 15 a 18. hodinou
každou hodinu (11×) ve všední
den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční hity.
Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

hudební stanice
p. 35-55 let
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou orientací
s. r. o. / Radio Beat

RADIO UNITED
BROADCASTING
s.r.o. / SIGNÁL
RÁDIO

regionální stanice pro
45 - 79 let
tři generace

hudební rádio

Radio West Plzeň,
s.r.o. / Rádio
Evropa 2 - Západ

p. 12-30 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

minimálně 70% české a
slovenské hudby z let
50. - 90., písně
středního proudu
angloamerické, italské a
francouzské produkce z
let 60. - 90., country,
folk, trampská píseň,
dechová a lidová hudba

podíl mluveného slova ve výši
8% - 10%, zpravodajství a
servisní
informace: 05:00 - 09:00 každou
půlhodinu, od 09:00 - 18:00
každou hodinu. O víkendech od
06:00 do 18:00 každou hodinu.
Rubriky s informacemi o počasí,
dopravě a sportu.

50 % novinky + hity od
1995 po současnost,
CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

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

aktuální
zařazování
informací o
akcích z
kulturního,
sportovního a
společenského
života menšin
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

Zpravodajství,
publicistika,
vzdělávání, sport,
zábava

Posluchači
Převaha zpravodajství a
vyžadující přesné publicistiky
informace a
analýzy

Pořady
věnované
menšinám

18 plus

dopravní
zpravodajství
pro cizince
(menšiny)

RadioZET s.r.o. /
ZET

Route Radio s. r. o. specializované
dopravní rádio se
/ Rádio Dálnice
specifickým
průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným
všeobecným
zpravodajstvím

blok v českém jazyce - od 6.00
hod. do 19.00 hod. a o
víkendech a svátcích -od 7.00
hod. do 18.00 hod. V ostatních
časech bude zařazováno vysílání
BBC WS v angličtině. V rámci
bloku denního
vysílání v českém jazyce bude
vysílaná i souhrnná 3minutová
zpravodajská relace BBC WS v
angličtině, a to zpravidla každou
ve podrobné
30. minutě.“
hudba od 60. let až po hodinu
průběžné
dopravní
dopravní
současnost – lehčí rock, zpravodajství a stručné
zpravodajství
pop, country
všeobecné zpravodajství;
zaměřené na
specializované pořady a
Vysočinu
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 1× za hodinu
v čase od 6 do 18 hodin; 50 %
vlastní tvorby, minimálně 50 %
evropské tvorby

Programy zachytitelné dobře

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / COUNTRY
RADIO (AM)

hudební stanice ve
50 - 70 let
formátu country, folk
a příbuzné žánry,
doplněno
zpravodajstvím

hudební zaměření ve
všech formách
hudebního spektra
country: česká country
ve všech formách,
americká country starší i
moderní, folk, americký
protestsong, trampská
hudba, bluegrass,
gospel, rokenrol, hudba
z doby 60. let včetně
přesahů
k world music, folkloru,
rocku gospel, rokenrol,
hudba 60. let s přesahy
do world music, folkloru
a rocku, 60% podíl
české tvorby

mluvené slovo 8 %,
zpravodajství v ranním vysílání
mezi 6. a 9. hodinou každou
půlhodinu, mezi 15 a 18. hodinou
každou hodinu (11×) ve všední
den, o víkendu zpravodajství
sporadické interaktivní pořady s
posluchači

Programy zachytitelné dobře
LIN, a. s. / Český
Impuls (AM)

hudebně-informační
rádio

RadioPraha s.r.o. / Hudební rádio se
zaměřením na
Rádio Dechovka
dechovou hudbu,
(AM)
lidovou hudbu a
zlidovělé písně s
přesahy do
country,folku,
trampských písní,

45-70 let

50 let plus

hudební formát czech
oldies, převažujícím
hudebním žánrem
česká hudba 60., 70. a
80. let a první poloviny
90. let

podíl mluveného slova 3-7 %;
zprávy v pracovní dny od 6 do 18
hod. jednou za hodinu v délce do
3 minut, o víkendu v upravené
podobě s možností přebírání
zpravodajství z programu RÁDIO
IMPULS
dechová hudba, lidová mluvené slovo minimálně 5 % z
hudba a zlidovělé písně celkového denního vysílacího
s přesahy do country,
času, autorské pořady minimálně
folku, trampských písní, 3 % z celkového denního
populární písně 60. let vysílacího času, servisních
informace z kultury, z kutilství,
zahradničení atd.

zprávy v pracovní
dny od 6 do 18 hod.
jednou za hodinu v
délce do 3 minut

senioři,
duševně
nemocní

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio
Dragon

hudební a zábavná
rozhlasová stanice
pro mladou střední
generaci s aktuálními
informacemi z oblasti
pokryté signálem

20-35 let s
mírným
přesahem na obě
strany

pop a lehčí rock 80.-90.
let, podíl mluveného
slova 8-12 %,
zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až
9.00 – dvakrát v hodině,
vždy 1× v hodině
zpravodajský přehled;
9.00 až 18.00 – jednou

mluvené slovo 8-12 %,
aktuální informace z
zpravodajské relace – pracovní oblasti pokrytí
dny 6.00-9.00 dvakrát v hodině a
9.00-17.00 jednou v hodině,
víkend od 7.00 do 18.00 hod

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Tachov 105,6 MHz - 200 W
Programy zachytitelné velmi dobře:
Provozovatel /
program
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

Programová
skladba vysílání
zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

nezpravodajská
( celoplošná stanice

Cílová skupina
posluchači
preferující
seriózní
informace

Hudební formát

Programové prvky

převaha zpravodajství a autentická vyjádření politiků,
publicistiky
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

nejrůznější
poměr hudby a
věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

rozhlasové hry, četba,
publicistika, zpravodajství,
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

kulturní stanice
nejrůznější
(syntéza všech druhů věkové skupiny
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

Český rozhlas /
ČRo Plzeň

regionální stanice pro nejrůznější
západní Čechy věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

tradiční (lidová, folklorní Zpravodajství, informační servis,
a klasická hudba) i
sport, publicistika, zábavné
moderní trendy (rock,
pořady
country, folk, klubová
scéna)

Místní info

Menšiny

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí

speciální
pořady
věnované
náboženském
u životu,
národnostním
menšinám

přebírá pořady
regionálních studií

ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů

Romano Drom
aneb Cesty
Romů – pořad
se zabývá
osudy a
kulturou Romů

Zaměření na
informace z
regionu, odpojování
podle krajů

víkendové a
sváteční
křesťanské
pořady

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio
Dragon

hudební a zábavná
rozhlasová stanice
pro mladou střední
generaci s aktuálními
informacemi z oblasti
pokryté signálem

20-35 let s
mírným
přesahem na obě
strany

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio FM
Plus

hudebně-informační
rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

MEDIA BOHEMIA
a.s. / Rádio
BLANÍK

Hudební regionální
stanice

p. 30-49 let

pop a lehčí rock 80.-90.
let, podíl mluveného
slova 8-12 %,
zpravodajské relace
pracovní dny: 6.00 až
9.00 – dvakrát v hodině,
vždy 1× v hodině
zpravodajský přehled;
9.00 až 18.00 – jednou
v hodině; víkendy: 7.00
podíl hudby 80 %,
hudební AC formát

mluvené slovo 8-12 %,
aktuální informace z
zpravodajské relace – pracovní oblasti pokrytí
dny 6.00-9.00 dvakrát v hodině a
9.00-17.00 jednou v hodině,
víkend od 7.00 do 18.00 hod

široký záběr hudebních
stylů a žánrů od
sedmdesátých let až do
současnosti; oblíbené
české a slovenské
písničky - silný akcent
na českou tvorbu; zlaté
zahraniční hity; akcent
na folk a country

Podíl zpravodajských relací
Aktuální informace
(zpravodajství, počasí, doprava, o životě v regionu,
kulturní tipy, sněhové
regionální
zpravodajství, reportáže) tvoří 30- zpravodajství,
40% z celkového objemu
mluveného slova ve všední den
a 20-30% z celkového objemu
mluveného slova během víkendů
a svátků.
Podíl mluveného slova je v
ranním vysílání v rozmezí 1015%, v dopoledním a
odpoledním čase se pak jedná o
rozpětí 6-10%.

zpravodajství: 5.00 do 18.00
hodin před každou celou zprávy
a v každou půl regionální
informace, v sobotu 8.00-12.00
vždy před celou hodinou v neděli
ve 14.00-18.00 vždy před celou
hodinou

informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné rádio
FREKVENCE 1
zábavy a informací

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebně-informační
stanice kulturního
zaměření

zaměřeno na
rodinu s cílovou
skupinou 29-49
let

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, –
kontaktní rádio – každodenní
partner – přístupné všem,
p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na zpravodajství
podíl mluveného slova z celk.
50
českou hudební
denního podílu vysílání 20-25
produkci – 65 %, rock, %.Zpravodajství 6.00-20.00 – 2×
folk, pop
v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní
pořady – reakce posluchačů,
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti
p. 25-45 let

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

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční hity.
Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

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

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

hudební stanice
p. 35-55 let
RADIO UNITED
BROADCASTING s rockovou orientací
s. r. o. / Radio Beat

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

Programy zachytitelné dobře
Český rozhlas /
ČRo Plus

stanice mluveného
slova

nejrůznější
věkové skupiny

pouze mluvené slovo,
bez hudby

Analytická publicistika,
rozhovory, reportáže, komentáře,
diskuse, interaktivní pořady,
aktuální dění v širších
souvislostech, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí;
diskuse s posluchači v rámci
pořadu Radioforum

RADIO UNITED
BROADCASTING
s. r. o. / KISS

hudebně-informační
stanice kulturního
zaměření

p. 25-45 let

hudba 60. léta –
současnost, důraz na
českou tvorbu

soutěže, hraní na přání, bloky
Dobré ráno, Music Expres,
Fanclub, Melody time, noční hity.
Informace, zprávy včetně
dopravy, sportu a počasí,
zajímavosti o slavných,
hitparády, hudební víkendy

pracovní příležitosti
v regionu,
kalendárium, co
s volným časem,
tipy na dovolenou,
zajímavosti,
program Váš názor

hudební rádio

Radio West Plzeň,
s.r.o. / Rádio
Evropa 2 - Západ

p. 12-30 let

50 % novinky + hity od
1995 po současnost,
CHR+hotAC –
zaměřeno na cílovou
skupinu, angloamerická
produkce, 10 % domácí
tvorby

hudba, Ranní show (soutěže,
kvízy 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

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Železná Ruda 105,6 MHz - 25 W
Programy zachytitelné velmi dobře:
Provozovatel /
program
Český rozhlas /
ČRo Plzeň

Programová
Cílová skupina
skladba vysílání
regionální stanice pro nejrůznější
západní Čechy věkové skupiny
Plzeňský a
Karlovarský kraj

MEDIA BOHEMIA
a. s. / Hitrádio FM
Plus

hudebně-informační
rádio

p. 20-35 let s
přirozeným
přesahem

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

tradiční (lidová, folklorní Zpravodajství, informační servis,
a klasická hudba) i
sport, publicistika, zábavné
moderní trendy (rock,
pořady
country, folk, klubová
scéna)

Zaměření na
informace z
regionu, odpojování
podle krajů

podíl hudby 80 %,
hudební AC formát

informace
regionálního
významu, kulturní
servis z regionu

zpravodajství: 5.00 do 18.00
hodin před každou celou zprávy
a v každou půl regionální
informace, v sobotu 8.00-12.00
vždy před celou hodinou v neděli
ve 14.00-18.00 vždy před celou
hodinou

Menšiny
víkendové a
sváteční
křesťanské
pořady

Programy zachytitelné dobře
Český rozhlas /
Čro Radiožurnál

Český rozhlas /
ČRo 2 Dvojka
i v AM)

zpravodajskopublicistická
celoplošná stanice

nezpravodajská
( celoplošná stanice

posluchači
preferující
seriózní
informace

převaha zpravodajství a autentická vyjádření politiků,
publicistiky
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky, specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu,

nejrůznější
poměr hudby a
věkové skupiny, z mluveného slova 50:50
nejrůznějších
koutů země

rozhlasové hry, četba,
publicistika, zpravodajství,
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokumenty

informační servis o
událostech doma i v
zahraničí, zprávy z
politiky, ekonomiky,
kultury a sportu,
aktuální informace
o dopravě a počasí
přebírá pořady
regionálních studií

speciální
pořady
věnované
náboženském
u životu,
národnostním
menšinám

Český rozhlas /
ČRo 3 Vltava

kulturní stanice
nejrůznější
(syntéza všech druhů věkové skupiny
kultury a umění)
se zájmem o
kulturu

klasická i jazzová
hudba, přenosy
z rockových klubů,
alternativní hudba

ranní zpravodajská Mozaika- info
z kultury, recenze vážné hudby,
Matiné – setkání s osobností,
odpolední publicistika, Čajovnapořad pro novou generaci kultur,
posluchačů

Český rozhlas /
ČRo Plus

stanice mluveného
slova

nejrůznější
věkové skupiny

pouze mluvené slovo,
bez hudby

Analytická publicistika,
rozhovory, reportáže, komentáře,
diskuse, interaktivní pořady,
aktuální dění v širších
souvislostech, to nejlepší ze
světových médií i sociálních sítí;
diskuse s posluchači v rámci
pořadu Radioforum

Frekvence 1, a. s. / všeobecné
celoplošné rádio
FREKVENCE 1
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, –
kontaktní rádio – každodenní
partner – přístupné všem,
zpravodajství

služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

LONDA, spol. s r. celoplošné
o. / RÁDIO IMPULS zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání
s maximálním
zaměřením na
českou produkci

p. 30-45 let, s. 25- maximální zaměření na
50
českou hudební
produkci – 65 %, rock,
folk, pop

podíl mluveného slova z celk.
denního podílu vysílání 20-25
%.Zpravodajství 6.00-20.00 – 2×
v hodině + servisní informace,
aktuální téma dne, kontaktní
pořady – reakce posluchačů,
interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve
společnosti

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

Romano Drom
aneb Cesty
Romů – pořad
se zabývá
osudy a
kulturou Romů

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-59 529/2018-613 ze dne 12. 10. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače DOMAZLICE VAVRINEC 103,0 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (23 042 obyvatel)

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-59 529/2018-613 ze dne 12. 10. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače KARLOVY VARY SIDLISTE 105,0
MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (56 677 obyvatel)

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-59 529/2018-613 ze dne 12. 10. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PLZEN STADION 1 103,0 MHz,
stanoviště na budově BCB (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 1,6 % (171 453 obyvatel)

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-59 529/2018-613 ze dne 12. 10. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TACHOV 3 105,6 MHz (modrá barva),
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (18 444 obyvatel)

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-59 529/2018-613 ze dne 12. 10. 2018.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače ZELEZNA RUDA MESTO 105,6 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,0 % (1 749 obyvatel)

Jedn. identifikátor 320376-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/514/2020-blu
2019/815/blu
1-2020/poř. č. 5

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

14. 1. 2020, Praha

Rádio Samson spol. s r.o.,
Podbabská 1112/13, Bubeneč,
160 00 Praha 6

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b),
§ 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 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 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto

rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Radio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, se sídlem Podbabská
1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Like FM (licence sp.zn 2018/425/zab) podle § 21
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název
Rádio Západ, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 21. listopadu 2019 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/13558/2019-vra) provozovatele Rádio Samson spol. s r.o. o udělení předchozího souhlasu
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Like FM (licence sp.z.n 2018/425/zab) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na Rádio Západ.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 22. listopadu 2019 vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k předmětné žádosti provozovatele ve stanovené lhůtě
nevyjádřil.

V daném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících a pro rozhodnutí o
udělení či neudělení souhlasu bylo potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Provozovatel svou žádost zdůvodnil tak, že ke změně názvu programu dochází v návaznosti na
rozsáhlý průzkum mezi cílovou skupinou a obchodními partnery. Nový název programu podle
provozovatele přesněji charakterizuje zaměření této nové západočeské regionální rozhlasové
stanice.
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence
na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.
Změnou názvu zároveň nedochází k narušení základní programové specifikaci, kterou je
„Hudební zpravodajská stanice se zaměřením na region“. Rada tedy mohla s požadovanou
změnou názvu programu udělit souhlas.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Rozdělovník
JOE Media s.r.o., Branišovská 187/16, 14000 Praha 4
LIN a.s., Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1

Jedn. identifikátor 399095-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/4408/2021-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

23. 3. 2021, Praha

Rádio Samson spol. s r.o.
Podbabská 1112/13, Bubeneč,
160 00 Praha 6

2021/147/blu
6-2021/poř. č. 7

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm.
e) a § 21 odst. 6 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
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto

rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, se sídlem Podbabská
1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu spočívající v převodu obchodního podílu ve výši
34% ze společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s., IČ: 28413091, se sídlem K transformátoru
1169/9, Suchdol, 165 00 Praha 6, na společnost A 11 s.r.o., IČ: 271 20 805, se sídlem Ortenovo
náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, a se změnou zakladatelské listiny, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 19. února 2021 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/3008/2021-vra) provozovatele Rádio Samson spol. s r.o. o udělení předchozího souhlasu
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Západ (licence sp.zn. 2018/425/zab) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a §
21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu podílu ve společnosti a ve změně
zakladatelské listiny.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 24. února 2021 vyvěšeno na elektronické úřední desce
Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožných souborů technických parametrů byly
zamítnuty). Žádný subjekt se v dané lhůtě nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a výše jejich obchodních
podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů.
Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí

pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž
důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm.
e).
Podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání
s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho společník po předchozím souhlasu Rady
převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56.
Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, přitom
musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení
licence.
Provozovatel požádal Radu o souhlas s převodem podílu společníka společnosti SAMSON A
PARTNEŘI a.s., IČ: 28413091, ve společnosti provozovatele (tj. Rádio Samson spol. s r.o.) o
velikosti 34 %, odpovídajícího splacenému vkladu ve výši 68.000,- Kč do základního kapitálu
společnosti, na nového společníka společnost A 11 s.r.o., IČ: 27120805. Provozovatel dále
požádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení souhlasu se změnou její zakladatelské
listiny spočívající v přijetí změn, které by odrážely výše uvedenou změnu ve struktuře společníků
společnosti Rádio Samson spol. s r.o. (článek 3.1, 4.1 a 4.2 zakladatelské listiny). Návrh
upraveného úplného znění zakladatelské listiny společnosti Rádio Samson spol. s r.o. zaslal
provozovatel jako přílohu žádosti.
Srovnání stavu v době podání žádosti a stavu po požadované změně je zachyceno v tabulce
uvedené níže.
Stav v době podání žádosti

Stav po požadované změně

Společníci:

Společníci:

SAMSON A PARTNEŘI a.s.
IČ: 28413091
Sídlo: K transformátoru 1169/9, Suchdol,
165 00 Praha 6
Vklad: 200 000,00 Kč
Podíl: 100 %

SAMSON A PARTNEŘI a.s.
IČ: 28413091
Sídlo: K transformátoru 1169/9, Suchdol,
165 00 Praha 6
Vklad: 132 000,00 Kč
Podíl: 66 %
A 11 s.r.o.,
IČ: 27120805
Sídlo:
Ortenovo
náměstí
Holešovice, 170 00 Praha 7
Vklad: 68 000,00 Kč
Podíl: 34 %

1524/36,

Provozovatel vysílá na základě jedné licence, udělené mu Radou dne 4. června 2019
rozhodnutím sp.zn. 2018/425/zab. Lhůta pěti let od udělení licence, která je dána ustanovením §
21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., tedy ještě u této licence neuplynula. Po plánovaném převodu
ale bude společnost SAMSON A PARTNEŘI a.s., která byla jediným společníkem provozovatele
v době udělení licence, vlastnit 66% podíl ve společnosti provozovatele, čímž bude zachována
podmínka daná výše uvedeným ustanovením pro převod obchodního podílu. . Udělení souhlasu
by tudíž nevedlo k porušení ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. Navržená změna by

zároveň nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. V poslední řadě bylo udělení
souhlasu možné i se zřetelem na ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006, o střetu zájmů,
ve znění zákona č. 14/2017 Sb.
Na základě výše uvedeného Rada mohla udělit provozovateli souhlas s požadovanou změnou a
rozhodla tudíž tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Rozdělovník
JOE Media s.r.o., Branišovská 187/16, 14000 Praha 4
LIN a.s., Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1

