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Váš dopis zn.  -    
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blu  
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Zasedání Rady   7-2022/poř. č. 4 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 26. 4. 2022, 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 RÁDIO UKRAJINA s.r.o., IČ: 17059054, se sídlem Wuchterlova 1609/8, 
Dejvice, 160 00 Praha 6, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO UKRAJINA, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu 
určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

 
Název programu: 
 

RÁDIO UKRAJINA 

 
Základní programová specifikace: 
 

Rozhlasová stanice s programem v ukrajinském jazyce 

 
Časový rozsah vysílání: 
 

24 hodin denně 

 
Územní rozsah vysílání: 
 

Česká republika 
 
 
 

Odůvodnění :  
 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) byla dne 14. dubna 2022 doručena 
žádost (č.j. RRTV/5067/2022/vra) společnosti RÁDIO UKRAJINA s.r.o. o udělení licence 
k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu RÁDIO UKRAJINA 
šířeného prostřednictvím vysílačů. Předmětná žádost byla následně doplněna dne 25. dubna pod 
č.j. RRTV/5457/2022/vra. Správní poplatek ve výši 25 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění, dne 21. dubna 2022. 

RÁDIO UKRAJINA s.r.o. 
Wuchterlova 1609/8, Dejvice,  
160 00 Praha 6 
 



 
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 26. 
dubna 2022 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti 
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a 
že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto 
zákona.  
 
Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s ustanovením § 
12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 8 let od právní moci 
rozhodnutí. 
 
 

 
Poučení:  
 

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

 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Základní programová specifikace a kontrolovatelné prvky programu – RÁDIO 
UKRAJINA (licence sp.zn. 2022/411/blu) 
 



Příloha č. 1  
 

Základní programová specifikace a kontrolovatelné prvky programu RÁDIO 
UKRAJINA s.r.o. (licence sp.zn. 2022/411/blu) 

 
Provozovatel vysílání:                 RÁDIO UKRAJINA s.r.o.  
 
Název programu:                          RÁDIO UKRAJINA 
 
Časový rozsah vysílání:               24 hodin denně 
 
Územní rozhlas vysílání:              Česká republika 
 
 
 

Základní programová specifikace 
 

Rozhlasová stanice s programem v ukrajinském jazyce 
 
 
 

Kontrolovatelné prvky programu 
 

- Hudební formát se pohybuje v rozmezí od současných stylů rocku přes pop až k současným  
  módním trendům. Poměr ukrajinské k neukrajinské hudební produkci je 30–50 %. 
 
- Hlavní cílovou skupinou jsou posluchači ve věku 25–55 let s ukrajinštinou jako rodným  
  jazykem, s následnými přesahy na obě věkové strany 
 
- RÁDIO UKRAJINA vysílá živě od pondělí do pátku od 06:00 do 18:00 hod., o víkendu pak od  
  07:00 do 18:00 hod., předtočené pořady nabízí nepravidelně i mimo tyto časy.  
 
- Zpravodajský servis každou celou hodinu od pondělí do pátku od 06:00 do 18:00 hod., o  
  víkendu od 07:00 do 18:00 hod. 
 

 


