
 

Jedn. identifikátor 315860-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/13116/2019-
blu  
Sp. zn. 2019/648/blu  
Zasedání Rady   18-2019/poř. č. 6 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 5. 11. 2019, Praha 
 

 
 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), 
§ 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto 
 

rozhodnutí:  
 
Rada uděluje společnosti 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem Rohanské nábřeží 
661/5, Karlín, 186 00 Praha 8, licenci k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu 
EXPRES FM šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 
8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.  

 
 
Název programu: 
 

EXPRES FM 

 
Základní programová specifikace: 
 

Hudebně-informačně-zábavné rádio 

 
Časový rozsah vysílání: 
 

24 hodin denně 

 
Územní rozsah vysílání: 
 

Multiplex Strahova III. pásmo kanál10D Dle individuálního oprávnění uděleného společnosti 
České radiokomunikace, a.s., číslo oprávnění 204278/DA 
 
 
 

Odůvodnění :  
 
Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) byla dne 11. září 2019 doručena žádost 
(č.j. RRTV/10971/2019-vra) provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem 
Rohanské nábřeží 661/5, Karlín, 186 00 Praha 8, o udělení licence k provozování digitálního 
rozhlasového vysílání programu EXPRES FM šířeného prostřednictvím vysílačů. 

4S PRODUCTION, a.s., 
Rohanské nábřeží 661/5, Karlín, 
186 00 Praha 8 
 



 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 29. srpna 2019. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování digitálního 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem 
řízení je pouze žadatel o licenci. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., Rada licenci žadateli o licenci neudělí 
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná 
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaného dne 5. 
listopadu 2019, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti 
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a 
že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto 
zákona.  
 
Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s ustanovením § 
12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 8 let od právní moci 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Základní programová specifikace a další licenční podmínky programu 
 
 



Příloha č. 1  
 

Základní programová specifikace a další licenční podmínky programu 
 
 
Provozovatel vysílání: 
 

4S PRODUCTION, a.s., 

 
Název programu: 
 

EXPRES FM 

 
Základní programová specifikace: 
 

Hudebně-informačně-zábavné rádio 

 
Časový rozsah vysílání: 
 

24 hodin denně 

 
Územní rozsah vysílání: 
 

Multiplex Strahova III. pásmo kanál10D Dle individuálního oprávnění uděleného společnosti 
České radiokomunikace, a.s., číslo oprávnění 204278/DA 

 
Profil programu: 
 

Městské, zpravodajské, komerční, hudební a zábavné rádio  

 
Cílová skupina:  
 

12 - 35 let s přesahy 

 
Hudební formát:  
 

Hudba ve formátu AC, doplněná s 20-25% české hudební tvorby.  

 
Mluvené slovo:  
 

10-22% v průběhu všedního dne a 4-22% o dnech víkendových 
 
 
VYSÍLACÍ SCHÉMA: 
 

Pondělí až čtvrtek 
7:00 -10:00 hodin - zpravodajské vstupy v tomto bloku vždy jedenkrát za hodinu. Obsahově 
složeny z informaci ze světa i z domova. Sportovní informace. Servisní informace - počasí, 
doprava. 
10:00 -17:00 hodin - v každé hodině vstupy moderátora zaměřené na aktuální dění doma i v 
zahraničí. Jedenkrát zpravodajský vstup 12:00 - 13:00 zaměřený na aktuální informace 
domova i ze světa. 
13:00 -14:00 hodin - důraz na hudbu a hudební novinky. 
Jedenkrát zpravodajský vstup v čase 16:00 -17:00 zaměřený na aktuální informace domova i 
ze světa. Servisní informace - počasí, kulturní dění nejen v Praze. 



17:00 - 21:00 hodin - jedenkrát zpravodajský vstup 17:00-18:00 zaměřený na aktuální 
informace domova i ze světa. Servisní informace - informací z domova ze světa i ze sportu 
počasí, aktuální dopravní servis. 
Po 21:00 hodině tematicky zaměřené pořady. 
0:00-7:00 hodin - noční vysílání. 

 
Pátek 
7:00 -10:00 hodin - zpravodajské vstupy v tomto bloku vždy jedenkrát za hodinu. Obsahově 
složeny z informaci ze světa i z domova. Sportovní informace. Servisní informace - počasí, 
doprava. 
10:00 -17:00 hodin - v každé hodině vstupy moderátora zaměřené na aktuální dění doma i v 
zahraničí. 
Jedenkrát zpravodajský vstup v 12:00 -13:00 zaměřený na aktuální informace domova i ze 
světa. 
13:00 do 14:00 - důraz na hudbu a hudební novinky. 
Jedenkrát zpravodajský vstup v čase 15:00 -16:00 zaměřený na aktuální informace domova i 
ze světa. 
Jedenkrát zpravodajský vstup v čase 16:00 -17:00 zaměřený na aktuální informace domova i 
ze světa. Servisní informace - počasí, kulturní dění nejen v Praze 17:00 - 24:00 hodin - vysílání 
relaxačního charakteru, zaměřené na páteční hudební speciály. 
0:00 - 7:00 hodin - noční vysílání 

 
Víkend a svátky: 
Informace o aktuálním dění, zejména z oblasti kultury včetně různých poznámek i na sportovní 
aktivity 
Kontrolovatelné parametry: 
Podíl mluveného slova - 10 - 22% v průběhu všedního dne a 4 - 22% o dnech víkendových. 
Poměr české hudební produkce - 20 - 25 % - v rámci jednoho vysílacího dne. Četnost 
zpravodajských vstupů 6x ve všedních dnech 

 
 
Kontrolovatelné parametry: 
 

- Podíl mluveného slova - 10 - 22% v průběhu všedního dne a 4 - 22% o dnech víkendových. 

- Poměr české hudební produkce - 20 - 25 % - v rámci jednoho vysílacího dne.  

- Četnost zpravodajských vstupů 6x ve všedních dnech 



 

Jedn. identifikátor 323648-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/2550/2020-str  
Sp. zn. RRTV/2020/105/str  
Zasedání Rady   3-2020/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 11.2.2020, Praha 
 
 
 
 

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

 
r o z h o d n u t í : 

 
 
Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 251 13 054, se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 
150 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování digitálního 
rozhlasového vysílání programu EXPRES FM šířeného prostřednictvím vysílačů (licence sp. zn. 
2019/648/blu, č.j RRTV/13116/2019-blu ze dne 5.11.2019) dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, který je nově vymezen územím „Praha 
a Středočeský kraj, Plzeň a Plzeňský kraj, Ostrava a Moravskoslezský kraj“. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 
Dne 17. ledna 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/717/2020-vra) společnosti 4S PRODUCTION, 
a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
digitálního rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně územního rozsahu vysílání programu EXPRES FM. 

 

Současný stav Požadovaná změna 

Multiplex Strahova III. pásmo kanál10D Dle 
individuálního oprávnění uděleného společnosti 
České radiokomunikace, a.s., číslo oprávnění 

204278/DA. 

Praha a Středočeský kraj, Plzeň a Plzeňský kraj, 
Ostrava a Moravskoslezský kraj. 

 
Účastníkem řízení o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů je dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. věty poslední pouze žadatel o licenci. Rada 
tudíž oznámení o podané žádosti pouze vyvěsila dne 21. ledna 2020 na elektronické úřední desce. Žádný 
subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. 

 

 
4S PRODUCTION, a.s. 
xp2dsc9 



Dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí je povinen předem 
požádat Radu o písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání. 

 
Dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna rozhodnout o změně skutečností 

podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je 

povinna své rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené 

lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. 

Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného 

slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní 

programovou specifikaci nelze měnit. Rada může řízení přerušit, v takovém případě Rada v usnesení o 

přerušení řízení uvede, z jakého důvodu řízení přerušuje; po dobu přerušení řízení lhůty neběží 10). 

 

P o u č e n í : 

 

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 

 


