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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 18. října 2022 toto  
 

rozhodnutí:  
 

Rada uděluje společnosti 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem Radlická 3294/10, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, , 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, Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 
42, 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 a Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 
W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48, pro program EXPRES FM na standardní zákonnou 
dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným 
zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku 
II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb. 

 
 
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 Klatovy 92,4 MHz / 100 W), příloha č. 5 (přehled rozhlasových programů 
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W), příloha č. 6 
(přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém z vysílače Tachov 3 105,6 
MHz / 200 W), příloha č. 7 (přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 
z vysílače Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W), a příloha č. 8 (předpokládaný územní rozsah 
vysílačů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, 
Klatovy 92,4 MHz / 100 W, Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, Tachov 3 105,6 MHz / 200 W a 
Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 
 
 

4S PRODUCTION, a.s. 
Radlická 3294/10, Smíchov,  
150 00 Praha 5 
 



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; Klatovy    

                                                          92,4 MHz / 100 W 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-informačně-zábavné rádio  

 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 18. března 2022 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost společnosti QAP PRODUCTION s.r.o. o vyhlášení licenčního řízení se 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;  
Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42; 
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. 
 
Licence k předmětným souborům technických parametrů zanikly ke dni 31. prosince 2021 dle 
ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) na základě žádosti 
předchozího provozovatele, společnosti Radio Samson spol. s r.o., o ukončení vysílání (č.j. 
RRTV/3232/2022-str, sp.zn. RRTV/2022/20/str). 
 
Dne 21.března 2022 Rada odeslala výše uvedenou žádost Českému telekomunikačnímu úřadu 
(dále jen ČTÚ) s žádostí o stanovisko k vyhlášení licenčního řízení. Dne 5. dubna 2022 bylo Radě 
následně doručeno stanovisko ČTÚ, ve kterém sděluje, že předmětné níže uvedené VKV 
kmitočty jsou řádně kmitočtově zkoordinovány a lze je i nadále využívat. 
 
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 
 
KLATOVY 92,4 MHz 
Souřadnice WGS 84: 13°17´40´´ / 49°23´42´´ 
ERPmax 0,1 kW 
 
PLZEN STADION 1 103,0 MHz 
Souřadnice WGS 84: 13°22´58´´ / 49°44´45´´ 
ERPmax 0,2 kW 
 
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 
 
Současně byly předány diagramy využití VKV kmitočtů a stanoveny příslušné počty 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. Výpočet byl proveden 1. dubna 2022 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 
2011. 
 
Domažlice Vavřinec 103,0 MHz /100 W – počet obyvatel 23 083 
Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W – počet obyvatel 59 373 
Klatovy 92,4 MHz /100 W – počet obyvatel 27 986 
Plzeň stadion 1 103,0 MHz/ 200 W – počet obyvatel 172 017 
Tachov 3 105,6 MHz / 200 W – počet obyvatel 18 462 
Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W – počet obyvatel 1 744 
 
Rada následně na svém 7. zasedání roku 2022 vyhlásila licenční řízení k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se 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; Klatovy 92,4 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42; 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 26. května 2022. 

 
Do licenčního řízení se přihlásili tito žadatelé: 
 

QAP AIR s.r.o. / Rádio Západ 
 

4S PRODUCTION, a.s. / EXPRES FM 
 
 
Účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 25 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích.  Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné 
slyšení účastníků předmětného licenčního řízení na 19. července 2022. Veřejné slyšení 
účastníka QAP AIR s.r.o. bylo nařízeno od 13:30 hod., veřejné slyšení účastníka 4S 
PRODUCTION, a.s. bylo nařízeno od 13:40 hod. 



 
Na základě výše uvedeného Rada projednala na svém 11. zasedání roku 2022 (bod 2) na 
veřejném slyšení se žadateli otázky týkající se programové skladby navrhované účastníky 
licenčního řízení. 
 
Rada následně dne 29. srpna 2022 pod č.j. RRV/10090/2022-vra obdržela od žadatele QAP AIR 
s.r.o. sdělení o tom, že odstupuje z licenčního řízení. Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal 
svou žádost zpět. Rada tudíž na svém 15. zasedání rozhodla o zastavení řízení se společností 
QAP AIR s.r.o. Jediným žadatelem o udělení předmětné licence tudíž zůstala společnost 4S 
PRODUCTION, a.s. 
 

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, tj. společnost 4S PRODUCTION, a.s., 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 podané žádosti společnosti 4S PRODUCTION, a.s. 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 pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) 

provozovatele 

(0-1b); 
 

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



b) další dílčí kritéria 
 

- 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 samotné žádosti o udělení 
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání žadatele 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 dni26. května 2022, 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.  
 
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž naplnila požadavek 
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu účastníkem 
řízení podané žádosti o udělení licence Rada rozhodla udělit společnosti 4S PRODUCTION, a.s., 
licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů s předmětným 
souborem technických parametrů pro program EXPRES FM na standardní zákonnou dobu osmi 
let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením 
doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 
10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb. 
 
Účastník řízení 4S PRODUCTION, a.s. požádal o udělení licence k provozování programu 
EXPRES FM se základní programovou specifikací „Hudebně-informačně-zábavné rádio“. 

 
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla 
licence Radou udělena, vyplynuly následující důvody, pro které Rada udělila licenci právě tomuto 
žadateli:  
 
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k 
zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada přidělila 
účastníkovi za naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sedm bodů z 
devíti možných. Vzhledem k tomu, že Rada nedisponuje žádnými informacemi od Českého 
telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání, nebyl v tomto dílčím kritériu přidělen 
žadateli žádný bod. Účastník řízení má téměř dvacetiletou zkušenost s rozhlasovým vysíláním. 



Od roku 2002 provozuje rozhlasový program EXPRES FM (původně Radio EXPRES, následně 
Expres radio) v Praze. Jediný akcionář žadatele, společnost Seznam.cz, a.s. je intemetově-
mediální uskupením, které působí na trhu již od roku 1996 a do jejího portfolia v současnosti patří 
například 2 rozhlasové programy provozované dceřinými společnostmi (EXPRES FM a Classic 
Praha), televizní program Seznam.cz TV (známý též jako Televize Seznam) provozovaný 
dceřinou společností, zpravodajský server Seznam Zprávy, videoportál Stream.cz, a internetový 
prohlížeč a vyhledávač Seznam.cz. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je Rada přesvědčena, 
že kritérium zkušenosti žadatele s rozhlasovým vysíláním je možné považovat za splněné, a 
přidělila zde žadateli bod. Jako splněné Rada vyhodnotila i dílčí kritérium zkušenosti 
statutárních orgánů žadatele společnosti s rozhlasovým vysíláním. V žádosti o licenci 
žadatel uvedl, že statutárním orgánem společnosti 4S PRODUCTION, a.s. je Aleh Drohal; 
statutární orgán žadatele byl nicméně od podání žádosti změněn (Radě byla tato změna 
oznámena pod č.j. RRTV/8366/2023-vra dne 13. července 2022), přičemž novým statutárním 
orgánem žadatele se stal Jakub Unger. Údaje k vyhodnocení dílčího kritéria zkušeností 
statutárních orgánů provozovatele po změně statutárního orgánu žadatel nedoložil, nicméně 
správní praxe Rady bylo zjištěno, že Jakub Unger je ředitelem Divize Zpravodajství a rádií a 
společnosti Seznam.cz, spoluautorem projektu Aktuálně.cz a bývalým členem vedení 
vydavatelských domů Economia a Mafra. Toto Rada shledala dostatečným k tomu, aby kritérium 
zkušenosti členů představenstva společnosti s rozhlasovým vysíláním bylo naplněno. Jako 
splněné následně Rada vyhodnotila i dílčí kritérium zkušenost vedoucích pracovníků žadatele, 
kdy žadatel doložil zkušenosti ředitel rádia: Petra Beneše, programového ředitele Filipa Žemličky 
a hudební ředitele Radka Bureše. K dílčímu kritériu organizační řešení získávání místních 
informací žadatel uvedl, že programový ředitel rozhodne o případné účasti zpravodajů a 
moderátorů na místních akcích a tiskových konferencích v daných lokalitách (v Plzni, Karlových 
Varech, Klatovech, Tachově, Železné Rudě a Domažlicích) a že spolupráce s magistráty měst či 
místní samosprávou a jednotlivými městskými částmi, spolky, společnostmi a organizacemi bude 
probíhat na základě předem domluvených rozhovorů (telefonicky nebo živě), ze kterých se pořídí 
audio nahrávky či budou odvysílané jako přímé vstupy do vysílání stanice. Vzhledem k tomu, že 
žadatel tyto skutečnosti v žádosti nedoložil, Rada v rámci tohoto dílčího kritéria bod nepřidělila.  
 
Rada dále shledala naplnění všech dílčích kritérií vztahujících se k ekonomické připravenosti 
žadatele k zajištění vysílání a rozhodla o udělení tří bodů za naplnění dílčích kritérií způsobu 
financování programu, finanční spolehlivosti žadatele a finanční spolehlivosti vlastníků 
žadatele. Žadatel uvedl, že je subjektem s dlouhodobě stabilními ekonomickými výsledky, které 
jsou založeny na příjmech z prodeje reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, které pro 
provozovatele zajišťuje vlastní sít obchodních zástupců. Tato činnost je dle žadatele zisková a 
umožňuje provozovateli investice do dalšího rozvoje. Výše disponibilních zdrojů umožňuje 
bezproblémový chod všech provozovaných oblastí. Běžné příjmy provozovatele budou přímým 
zdrojem financování dodatečných nákladů, které vzniknou v případě získání nového kmitočtu, 
který je předmětem tohoto licenčního řízení. V případě přidělení předmětného kmitočtu je žadatel. 
schopen financování nákupu nových technologií a prostředků nutných k zahájení vysílání 
financovat z vlastních zdrojů K zajištění stabilního finančního prostředí dle žadatele přispívá i 
účast 100 % akcionáře, společnosti Seznam.cz, a.s. Toto žadatel doložil obchodním plánem a 
výpisem z účtu. Žadatel dále uvedl, že je společností s aktuálně stabilními výsledky, pracuje na 
bázi rozpočtování výnosů a nákladů, všechny zamýšlené investice do rozšíření kmitočtové sítě 
jsou schvalovány v jeho rámci tak, aby neohrozily chod společnosti a její hospodářský výsledek, 
a že nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, 
zdravotním pojišťovnám, Českému telekomunikačnímu úřadu ani žádné jiné státní instituci a že 
žadatel není zatížen žádným bankovním úvěrem ani leasingem. Toto žadatel doložil potvrzeními 
o neexistenci nedoplatků a účetními závěrkami. Konečně pak žadatel ohledně finanční 
spolehlivosti vlastníka žadatele, tj. společnost Seznam.cz, uvedl, že společnost Seznam.cz, a.s. 
patří v současné době mezi nejsilnější česká internetově-mediální uskupení, a působí na trhu již 



od roku 1996, a doložil prohlášení o finanční připravenosti vystavené jediným akcionářem, 
společností Seznam.cz, a.s. Rada tudíž shledala všechna dílčí kritéria týkající se ekonomické 
připravenosti žadatele jako naplněná. Ohledně technické připravenosti k zajištění vysílání 
žadatel uvedl, že vysílací technologie a uvedená stanoviště patří do portfolia společnosti RTI CZ 
s.r.o., přičemž žadatel bude formou smluvního vztahu se společnosti RTI CZ s.r.o. využívat jejich 
služeb (použití vysílací technologie v souladu s danými parametry, zajištění nepřetržitého 
provozu, dohledových služeb a provozního servisního zajištění). Žadatel zde uvedl, že se 
společností RTI CZ s.r.o. již dlouhodobě spolupracuje, protože využívá stanoviště a vysílací 
technologii na stanovišti Praha - Strahov, kde provozuje kmitočet 90,3 MHz / 5 000 W. Rada tudíž 
shledala dílčí kritérium technické připravenosti jako naplněné a udělila zde žadateli bod. 
 
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 
17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel uvedl, že Společnost 4S PRODUCTION, a.s. 
má jediného akcionáře, kterým je společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Radlická 
3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5. Toto žadatel doložil výpisem z obchodního rejstříku. Dle 
obchodního rejstříku přitom tvoří akcie společnosti Seznam.cz, a.s 2 604 ks kmenových akcií na 
jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Dle d žádosti o licenci je jediným 
akcionářem Seznam.cz, a.s. fyzická osoba (Ivo Lukačovič). Z důvodu struktury akcií koncového 
vlastníka by případná změna by nebyla vysledovatelná v rámci veřejných rejstříků. Rada zde 
tudíž došla k závěru, že celkově tak 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 za toto kritérium přidělila jeden bod ze dvou možných, a to za 
naplnění dílčího kritéria znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci; v rámci 
dílčího kritéria transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna Rada nicméně bod 
nepřidělila.  
 
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území dle ustanovení § 17 odst. 
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 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 (10 – 22 % v průběhu všedního dne a 4 
– 22 % o dnech víkendových) nedosahuje střední hodnoty na pokrytém území, která činí 10,0 %. 
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 Podíl autorsky vyrobených pořadů v celkové skladbě obsahu vysílání 
bude 100 %, což Rada shledala dostatečným pro udělení jednoho bodu. Jeden bod Rada též 
udělila za naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajských a servisních informací. Žadatel zde 
uvedl, že jednotlivá vydání zpráv, respektive zpravodajské relace jsou v programu zařazovány ve 
všední dny v každé hodině od 7. hodiny ranní až do 18. hodiny včetně, přičemž konkrétní zařazení 
hlavního zpravodajství je vždy v celou hodinu, a že podíl zpravodajství a servisních informací 
představuje cca 3 – 10 % denního mluveného slova. Střední hodnotu tohoto parametru přitom 
nebylo možné na pokrytém území zjistit. 
 
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení kritéria lokalizace programu, kde žadateli udělila dva body 
ze tří možných. Rada zde žadateli nejprve přidělila bod za naplnění dílčího kritéria nově 
vyráběného programu; žadatel zde uvedl, že podíl nově vyráběného programu bude 100 %, 
přičemž nebude používán žádný program ani jeho část od jiného provozovatele vysílání a 
EXPRES FM bude zcela originálním a původním programem. Ohledně dílčího kritéria orientace 
na region žadatel uvedl, že posláním zpravodajství EXPRES FM bude informovat intenzivně, 



obsáhle a nezávisle o nejdůležitějších informacích z celonárodního dění a ze světa, stejně jako o 
důležitých lokálních a regionálních událostech z Plzně, Karlových Varů, Klatov, Tachova, Železné 
Rudy a Domažlic, které mají celonárodní přesah, a že program EXPRES FM ve svém vysílání 
reflektovat potřeby a požadavky občanů daných lokalit tak, aby zpravodajské a servisní informace 
měly přidanou hodnotu a použitelnost pro posluchače západočeského regionu Plzně, Klatov, 
Tachova, Železné Rudy a Domažlic, ale i Karlových Varů, přičemž dle žadatele EXPRES FM 
naváže spolupráci s důležitými institucemi, úřady, s místními kulturními či sportovními zařízeními, 
aby bylo možné do vysílání programu EXPRES FM zařadit i informace, které nejsou běžně 
součástí zpravodajských agentur nebe zpravodajských serverů. Rada výše uvedené shledala 
dostatečným pro přidělení bodu, ačkoli musela konstatovat, že žadatel mohl výše uvedené více 
doložit. V rámci dílčího kritéria užší orientace na lokalitu žadatel uvedl, že po obsahově-
informační stránce bude program EXPRES FM ve své vysílání dostatečně pokrývat města Plzeň, 
Klatovy, Tachov, Železná Ruda Domažlice, a Karlovy Vary (a jejich blízkého okolí) tím, že ve 
svém vysílání dá prostor vybraným informacím (na základě očekávání cílové skupiny posluchačů) 
jak zpravodajského charakteru, tak o kulturních, sportovních a společenských akcích které se 
vdaných městech konají nebo budou konat. Toto nicméně žadatel dostatečně nedoložil 
předjednanými spolupracemi a Rada zde tudíž žadateli bod nepřidělila. 
 
Rada dále porovnala současnou nabídku rozhlasových programů na pokrytém území 
s hudebním formátem navrhovaným žadatelem. Ten v projektu uvedl, že program EXPRES FM 
bude mt hudební Formát AC s 20 -25 % hudby české tvorby, doplněná o domácí i zahraniční 
menšinové žánry se zaměřením na věkovou skupinu 20 - 35 let, s přesahy do nižší i vyšší věkové 
kategorie. Poměr české a slovenské tvorby k zahraniční bude v rozmezí 20-25. Rada shledala, 
že na pokrytém území již vysílají formátově příbuzné programy, a žánry obsažené v navrhovaném 
hudební formátu jsou již vysílanými programy dostatečně pokryty, Navrhovaný hudební formát 
tedy nesplňuje dle parametrů Manuálu podmínky pro přínos pro danou lokalitu; když na daném 
území již vysílají programy s obdobným hudebním formátem (podíl formátu na daném území činí 
217,6 %). 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 programu Rada na základě analýzy rozhlasových programů na 
pokrytém území shledala, že žadatelem navrhovaná cílová skupina (20-39 let s přesahy do nižší 
i vyšší věkové kategorie) je již v daných lokalitách saturována, a bod zde tudíž žadateli nepřidělila. 
Rada nicméně rozhodla, že žadatel naplnil dílčí kritérium programových prvků ve vazbě na 
cílovou skupinu, a přidělila v rámci tohoto dílčího kritéria žadateli bod. Žadatel zde uvedl, že 
program EXPRES FM bude přinášet řadu užitečných servisních informací, bude dané cílové 
skupině příjemným společníkem při práci i odpočinku a bude co nejvíce oslovovat cílovou skupinu 
a naplňovat její očekávání a potřeby tak, aby se program EXPRES FM stal stabilní součástí jejího 
každodenního života. Toto doložil i v rámci konkrétní programové nabídky. 
 
Jako splněné bylo vyhodnoceno kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve 
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to přidělením šesti bodů ze šesti možných. 
V první řadě Rada konstatovala, že žadatel naplnil dílčí kritérium vlastních autorských pořadů; 
zde žadatel v projektu uvedl konkrétní autorské pořady se stručným obsahem (Ranní klub s 
Milošem Pokorným, Večerní show s Vladem a Radkem, Expres Edge, Starmix, Sunday Night 
Cream, Trendy Expres, Garáž, Totally Wired). V rámci dílčího kritéria podpory umělců a její 
lokalizace na region přidělila žadateli jeden bod ze dvou možných. Žadatel zde uvedl, že chápe 
podporu začínajících umělců jako jeden z důležitých prvků programu, a proto EXPRES FM 
vytváří, přináší již nyní svým posluchačům nové zajímavé hudební počiny, interprety či styly, které 
odpovídají dané cílové skupině; v rámci lokality bude EXPRES FM podporovat nové hudební 



projekty ve svém vysílání, a to formou sdělení informací o akcích či o samotném umělci, např. v 
kulturním servisu (případně dalších specializovaných pořadech) či formou možného rozhovoru; v 
případě hudby je možné zařazení do specializovaných hudebních pořadů nebo i do playlistu. 
Rada zde konstatovala, že žadatel sice uvedl, jak bude podpora koncipována, nicméně zde 
nedoložil žádné předjednané spolupráce či vazby na místní subjekty. Rada tudíž žadateli v rámci 
tohoto dílčího kritéria udělila jeden bod ze dvou možných. Dále pak Rada vyhodnotila naplnění 
dílčího kritéria podpory kulturních, kde přidělila žadateli jeden bod ze dvou možných. 
Žadatel zde uvedl, že EXPRES FM zamýšlí podporovat řadu těchto kulturních akcí (Žebřík, 
Karlovarské kulturní léto, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary), které se konají nebo se 
budou konat nejenom v Plni a Karlových Varech a nejbližším okolí, ale i v Klatovech, Domažlicích 
či Železné Rudě. Prostor dostanou ve vysílání programu EXPRES FM, v kulturním servisu nebo 
ve zpravodajství či v informačních servisech. Žadatel zde uvedl, že naváže spolupráci jak s 
jednotlivým pořadateli akcí, s kluby či divadly, ale i s Odborem kultury Magistrátu města Plzně, 
který koordinuje kulturní činnosti a projekty na území města Plzně, a Odborem kultury, školství a 
tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary, který vykonává státní správu a samosprávu na úseku 
kultury, školství a tělovýchovy ve městě Karlovy Vary. Dle žadatele EXPRES FM bude dále ve 
svém vysílání podporovat značnou část zajímavých kulturních, uměleckých akcí, které po celý 
rok přinášejí místní divadla, galerie a další instituce. Rada zde konstatovala, že žadatel uvedl 
akce, které chce podporovat, a charakterizoval způsob této podpory, nicméně v rámci své žádosti 
doložil pouze jednu předjednanou spolupráci (s Odborem kultury, školství a tělovýchovy 
Magistrátu města Karlovy Vary); rozhodla se tudíž v rámci tohoto dílčího kritéria přidělit jeden bod 
ze dvou možných. 
 
Konečně pak Rada posuzovala naplnění kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury 
národnostních, etnických a jiných menšin dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. Toto kritérium bylo Radou ohodnoceno dvěma body, a tudíž jako částečně splněné. 
V rámci dílčího kritéria identifikace menšiny žadatel uvedl, že program EXPRES FM je otevřený 
vůči všem tématům, která mohou napomoci ke zlepšení komunikace s etnickými, národnostními 
i jinými menšinami v Plzni a Karlových Varech ale i v Domažlicích, Klatovech, Tachově a Železné 
Rudě, a dále uvedl, že s válkou na Ukrajině dostává podpora menšin další důležitý rozměr a 
přínos že svým programem EXPRES FM bude proaktivně podporovat začlenění a soužití 
ukrajinských občanů s občany ČR. Rada tudíž konstatovala, že žadatel v rámci svého projektu 
identifikoval ukrajinskou menšinu, přičemž ale nespecifikoval, nakolik je tato menšina v lokalitě 
zastoupena či jaké menšiny obecně v předmětné lokalitě žijí. Rada tudíž za naplnění tohoto 
dílčího kritéria přidělila žadateli jeden bod ze dvou možných. Ohledně dílčího kritéria způsobu 
podpory žadatel uvedl, že EXPRES FM bude zařazovat do vysílání pozvánky na akce pomáhající 
minoritám a že podpora bude také ve zpravodajství, v informačním servisu nebo formou interview 
či přímých vstupů z akcí. Dále pak žadatel uvedl, že je dle potřeby připraven na případnou 
spolupráci s Komisí pro národnostní menšiny Rady Plzeňského kraje nebo s Výborem pro 
národnostní menšiny Karlovarského kraje, a že bude zvát posluchače na akce, které minority 
pořádají. Žadatel pak doložil jednu předjednanou budoucí spolupráci s obecně prospěšnou 
společností TADY A TEĎ (organizace zabývající se pomocí dětem ze znevýhodněných lokalit). 
Výše uvedené Rada shledala dostatečným pro přidělení jednoho bodu ze dvou možných; plného 
bodového hodnocení žadatel nedosáhl z důvodu toho, že způsob podpory nebyl přímo navázán 
na identifikovanou menšinu (tj. ukrajinskou) a v nízké míře již předjednané spolupráce. 
 
Po komplexním zhodnocení naplnění všech skutečností významných pro rozhodnutí o žádosti o 
licenci dospěla Rada k závěru, že zákonná Radou zkoumaná kritéria pro udělení licence 
společnost 4S PRODUCTION, a.s. naplňuje v míře dostatečné pro udělení licence. 
 
S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo koresponduje záznam o vyhodnocení 
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí 



základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti 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 podané žádosti, na stupnici nesplňuje 
– splňuje částečně – splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádosti byly v 
těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádosti jednotlivými 
členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro komplexní 
zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.  
 
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě 
jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady. 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 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 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 
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Příloha č. 1 - Licenční podmínky programu EXPRES FM 

(licence sp.zn. 2022/319/zab) 
 
 

Označení (název) programu:         EXPRES FM 
 

Časový rozsah vysílání:                 24 hodin denně  
 

Územní rozsah vysílání:                 Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, Karlovy Vary  
                                                          sídliště 105,0 MHz / 200 W, Klatovy 92,4 MHz / 100 W,  
                                                          Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, Tachov 3 105,6  
                                                          MHz / 200 W, Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W 
 
 
I. Základní programová specifikace  
 

Hudebně-informačně-zábavné rádio  
 
 
II. Další licenční podmínky 
 

- Podíl mluveného slova 10 – 22 % v průběhu všedního dne, 4 – 22% o víkendových dnech 
 

- Podíl autorsky vyrobených pořadů v celkové skladbě obsahu vysílání je 100 % 
 

- Podíl zpravodajství a servisních informací představuje cca 3 - 10% denního mluveného 
slova. Jednotlivá vydání zpráv, respektive zpravodajské relace jsou v programu zařazovány 
ve všední dny v každé hodině od 7. hodiny ranní až do 18. hodiny včetně. Konkrétní zařazení 
hlavního zpravodajství je vždy v celou hodinu. Před nebo po zpravodajských relacích bude 
zařazena předpověď počasí, obsahující podle potřeb veřejnosti i aktuální informace o 
znečištění ovzduší. 
 

- Hudební formát: AC s 20 - 25 % hudby české tvorby, doplněná o domácí i zahraniční 
menšinové žánry se zaměřením na věkovou skupinu 20 - 35 let, s přesahy do nižší i vyšší    
věkové kategorie. Poměr české a slovenské tvorby k zahraniční bude v rozmezí 20-25 %. 
 
 

 



 

 

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 

z vysílače Domažlice 103,0 MHz 

Programy přijímatelné velmi dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Radiožurnál 

ČRo Dvojka 

ČRo Vltava 

ČRo Plus 

ČRo Plzeň 

 

Country radio (90,8 Domažlice) 

Frekvence 1 (103,8 Klatovy; 104,1 Plzeň) 

Hitrádio FM Plus (105,8 Klatovy; 107,8 Domažlice; 102,8 Mariánské Lázně; 106,1 Plzeň) 

Kiss (97,4 Domažlice; 90,0 Plzeň; 92,9 Klatovy) 

Radio Beat (106,5 Domažlice) 

Rádio Blaník (101,0 Domažlice; 104,7 Plzeň; 92,5 Mariánské Lázně) 

Rádio Evropa 2 – Západ (101,3 Plzeň) 

Radio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy) 

Radio Proglas (99,0 Domažlice) 

Rock radio (87,6 Domažlice; 95,2 Klatovy) 

 

DAB+ ČRa (síť Českého rozhlasu, region Čechy – kanál 12C): 

ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo Rádio Junior, ČRo D-

dur, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo Radio Retro, ČRo Region, ČRo Rádio DAB Praha, ČRo Plzeň, 

ČRo České Budějovice, ČRo Liberec, ČRo Pardubice, ČRo Radiožurnál Sport, ČRo Pohoda, 

Українське Pадіо 1 (UR-1) 

Stav ke dni 26.04.2022 



 

 

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 

z vysílače Karlovy Vary 105,0 MHz 

Programy přijímatelné velmi dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Radiožurnál 

ČRo Dvojka 

ČRo Vltava 

ČRo Plus 

ČRo Karlovy Vary 

 

Country radio (97,2 Karlovy Vary) 

Evropa 2 (93,8 Karlovy Vary; 90,5 Sokolov) 

Fajn radio (92,2 Karlovy Vary) 

Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 89,5 Karlovy Vary; 102,1 Sokolov) 

Hey radio (95,1 Karlovy Vary) 

Hitrádio FM Plus (99,7 Karlovy Vary; 107,4 Jáchymov) 

Kiss (101,0 Karlovy Vary) 

Radio Beat (106,8 Karlovy Vary) 

Rádio Blaník (90,3 Karlovy Vary; 88,3 Karlovy Vary; 92,5 Mariánské Lázně) 

Radio Color (98,6 Karlovy Vary) 

Radio Impuls (91,4 Plzeň; 93,0 Karlovy Vary; 96,5 Sokolov) 

Radio Spin (87,8 Karlovy Vary) 

Rock radio (107,9 Karlovy Vary; 91,8 Karlovy Vary) 

ZET (94,7 Karlovy Vary) 

 

DAB+ RTIcz (kanál 5A): 

Radio 1, Radio Beat, Radio Proglas, ČRo Karlovy Vary, DAB Plus Top 40, Radio 7 

od května 2022 také Radio Ukrajina a Signál rádio 

 

DAB+ ČRa (síť Českého rozhlasu, region Čechy – kanál 12C): 

ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo Rádio Junior, ČRo D-

dur, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo Radio Retro, ČRo Region, ČRo Rádio DAB Praha, ČRo Plzeň, 

ČRo České Budějovice, ČRo Liberec, ČRo Pardubice, ČRo Radiožurnál Sport, ČRo Pohoda, 

Українське Pадіо 1 (UR-1) 

Stav ke dni 26.04.2022 



 

 

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 

z vysílače Klatovy 92,4 MHz 

Programy přijímatelné velmi dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Radiožurnál 

ČRo Dvojka 

ČRo Vltava 

ČRo Plus 

ČRo Plzeň 

 

Country radio (107,0 Klatovy) 

Fajn radio (100,6 Klatovy) 

Frekvence 1 (103,8 Klatovy; 104,1 Plzeň) 

Hitrádio FM Plus (105,8 Klatovy; 106,1 Plzeň) 

Kiss (92,9 Klatovy; 90,0 Plzeň) 

Radio Beat (103,3 Klatovy) 

Rádio Blaník (104,9 Klatovy; 104,7 Plzeň) 

Rádio Evropa 2 – Západ (101,3 Plzeň) 

Radio Impuls (94,0 Klatovy; 91,4 Plzeň) 

Rock radio (95,2 Klatovy) 

 

DAB+ RTIcz (kanál 5B): 

Radio 1, Radio Beat, Radio Proglas, ČRo Karlovy Vary, DAB Plus Top 40, Radio 7 

od května 2022 také Radio Ukrajina a Signál rádio 

 

DAB+ ČRa (síť Českého rozhlasu, region Čechy – kanál 12C): 

ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo Rádio Junior, ČRo D-

dur, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo Radio Retro, ČRo Region, ČRo Rádio DAB Praha, ČRo Plzeň, 

ČRo České Budějovice, ČRo Liberec, ČRo Pardubice, ČRo Radiožurnál Sport, ČRo Pohoda, 

Українське Pадіо 1 (UR-1) 

Stav ke dni 26.04.2022 



 

 

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 

z vysílače Plzeň 103,0 MHz 

Programy přijímatelné velmi dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Radiožurnál 

ČRo Dvojka 

ČRo Vltava 

ČRo Plus 

ČRo Plzeň 

 

Country radio (102,1 Plzeň) 

Fajn radio (97,1 Plzeň) 

Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy; 89,6 Plzeň) 

Hitrádio FM Plus (106,1 Plzeň; 105,8 Klatovy; 102,8 Mariánské Lázně) 

Kiss (90,0 Plzeň; 98,2 Plzeň) 

Radio 1 (97,5 Plzeň) 

Radio Beat (107,3 Plzeň) 

Rádio Blaník (104,7 Plzeň; 96,3 Plzeň; 92,5 Mariánské Lázně) 

Rádio Evropa 2 – Západ (101,3 Plzeň; 92,2 Plzeň) 

Radio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy) 

Radio Spin (94,9 Plzeň) 

Rock radio (91,8 Plzeň; 95,2 Klatovy) 

ZET (98,6 Plzeň) 

 

DAB+ RTIcz (kanál 5B): 

Radio 1, Radio Beat, Radio Proglas, ČRo Karlovy Vary, DAB Plus Top 40, Radio 7 

od května 2022 také Radio Ukrajina a Signál rádio 

 

DAB+ ČRa (kanál 6D): 

City 93,7 FM, Classic FM, Český Impuls, Evropa 2, Expres FM, Frekvence 1, Radio Beat, 

Rádio Blaník, Radio Bonton, Rádio Dechovka, Radio Impuls, Rádio Pigy, Rock Zone 105,9, 

ZET 

 

DAB+ ČRa (síť Českého rozhlasu, region Čechy – kanál 12C): 

ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo Rádio Junior, ČRo D-

dur, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo Radio Retro, ČRo Region, ČRo Rádio DAB Praha, ČRo Plzeň, 

ČRo České Budějovice, ČRo Liberec, ČRo Pardubice, ČRo Radiožurnál Sport, ČRo Pohoda, 

Українське Pадіо 1 (UR-1) 

Programy přijímatelné dobře: 
VKV-FM: 

Rádio Dálnice 

Stav ke dni 26.04.2022 



 

 

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 

z vysílače Tachov 105,6 MHz 

Programy přijímatelné velmi dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Radiožurnál 

ČRo Dvojka 

ČRo Vltava 

ČRo Plzeň 

ČRo Karlovy Vary 

 

Country radio (87,9 Tachov; 97,2 Mariánské Lázně) 

Frekvence 1 (104,1 Plzeň; 103,8 Klatovy) 

Hitrádio FM Plus (102,8 Mariánské Lázně; 105,8 Klatovy; 98,3 Tachov) 

Radio Beat (96,2 Tachov; 98,8 Mariánské Lázně) 

Rádio Blaník (92,5 Mariánské Lázně; 100,0 Tachov; 96,6 Mariánské Lázně; 104,7 Plzeň) 

Radio Impuls (91,4 Plzeň; 94,0 Klatovy) 

 

DAB+ RTIcz (kanál 5B): 

Radio 1, Radio Beat, Radio Proglas, ČRo Karlovy Vary, DAB Plus Top 40, Radio 7 

od května 2022 také Radio Ukrajina a Signál rádio 

 

DAB+ ČRa (síť Českého rozhlasu, region Čechy – kanál 12C): 

ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo Rádio Junior, ČRo D-

dur, ČRo Jazz, ČRo Plus, ČRo Radio Retro, ČRo Region, ČRo Rádio DAB Praha, ČRo Plzeň, 

ČRo České Budějovice, ČRo Liberec, ČRo Pardubice, ČRo Radiožurnál Sport, ČRo Pohoda, 

Українське Pадіо 1 (UR-1) 

Programy přijímatelné dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Plus 

Rádio Dálnice 

Rádio Evropa 2 – Západ 

Stav ke dni 26.04.2022 



 

 

Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 

z vysílače Železná Ruda 105,6 MHz 

Programy přijímatelné velmi dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Plzeň 

 

Hitrádio FM Plus (97,2 Železná Ruda) 

Programy přijímatelné dobře: 
VKV-FM: 

ČRo Radiožurnál 

ČRo Dvojka 

ČRo Vltava 

Rádio Impuls 

Stav ke dni 26.04.2022 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-15 425/2022-613 ze dne 4. 4. 2022. 
Diagramy využití rádiových kmitočtů pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílačů DOMAZLICE VAVRINEC 103,0 MHz, 
KARLOVY VARY SIDLISTE 105,0 MHz, KLATOVY 92,4 MHz, PLZEN STADION 1  103,0 MHz, TACHOV 3  105,6 MHz a ZELEZNA RUDA 
MESTO 105,6 MHz (modrá barva), vypočtené podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
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