RADA ČESKÉ

REPUBLIKY

pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30

fax:02 -781 08 85

Účastník řízení: EVROPA 2, spol. s r.o.
Nádražní 56
Praha 5
PSC: 150 00

Jednatel: Michel Fleischmann
Způsob jednání T Za společnost jedná jednatel.

č.j.Ru/31/99
Zasedání Rady 29 bod 6
Vyřizuje: F.Kučera

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci
své působnosti dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České
republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., v
platném znění, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č.
71/67 Sb., o správním řízení, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti EVROPA 2, spol. s.r.o. , se sídlem v Praze 5, Nádražní
56, ICO: 15891283 l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é h o v y s í l á
ní p r o g r a m u
s t a n i c e RÁDIO EVROPA 2 - PRADĚD v p á s m u
VK I I .

Název stanice je RÁDIO EVROPA 2 - PRADĚD. Časový rozsah vysílání je 24 hodin
denně. Základní charakteristika programu : komerční rozhlasová stanice využívající
program rozhlasové stanice RÁDIO EVROPA 2 PRAHA. Licence se uděluje na dobu
6 let a její platnost se stanovuje od 1.10.1999 do 1.10.2005.
2) K realizaci licence Rada účastníku jako technický prostředek p ř i d ě l u j e
k m i t o č e t 99,3 MHz/10 kW ze stanoviště Jeseník dle příslušného kmitočtového
přídělu.
V souladu s § 12, odst.2, zákona č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela
dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby , uvedené ve smyslu § 11 odst.
1 výše citovaného zákona v jeho žádosti o licenci č. RR 0385. Tyto údaje tvoří
nepřeškrtnutý text 6 stran přílohy č.l tohoto rojhodnutí.
Příslušný kmitočtový příděl s připojeným seznamem
pravděpodobného dosahu pokrytí tvoří přílohu č. 2.

rušících

vysílačů

a

Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je
provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro
rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílače daného kmitočtu do provozu.
Totéž platí i o vyřazení vysílače z provozu.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0385 ze dne
13.10.1998 s údaji stanovenými v § 11 zákona č.468/91 Sb., v platném znění, a ostatní
písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice EVROPA 2 - PRADĚD ze dne
13.10.1998, výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v
Praze v oddíle C, vložce 1856, ze dne 9.10.1998 a bankovní informace o účastníku
řízení od ústavu Komerční banka, a.s., pobočky Praha ze dne 7.10.1998), předložené
v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 30.11.1998 a při
veřejném slyšení 7J2.1998.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném
znění, konstatovala , že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení
v hromadných sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt
respektuje zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou
a vyváženou skladbu programu.

Rada konstatovala, že společnost EVROPA 2, spol. s.r.o. je způsobilá stát se
provozovatelem s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném
znění.
O novelizované povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu
s ustanovením § 12 odst. 2 zák. č. 301/1995 Sb., novelizujícího zákon č. 468/91 Sb. o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého Rada může
rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o
licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- zákona č. 368/1992 Sb., v
platném znění, dne 9.10.1998.

POUČENÍ.

/•

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, -kdy Radě bude účastníkem řízení doručeno
písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno
do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence
zaniká a na žádost se pohlíží jako by nebyla podána.
ř

V Praze dne 14.12.1998

Předseda RadyJČeské republiky
pro rozhlaso>«é"§; televizní vysílání

?ŘlVoMA c .

Komerční rozhlasová stanice, využívající program Evropy 2 Praha. Program je
hudebním programem ve formátu hot AC s pravidelnými zpravodajskými
vstupy a informačními a kulturními rubrikami.
Programově se stanice zaměřuje na posluchače středoškolského a
vysokoškolského vzdělání, produktivní, s všeobecným přehledem a orientací na
současnou hudební scénu.
Lokální rádio Evropa 2 - Praděd vstupuje do Programu Evropy 2 přesně
stanovenými lokálními okny 2 x až 3x v hodině. Tato lokální okna jsou
věnována především lokálním informacím a lokální reklamě. Cílová skupina
posluchačů se pohybuje mezi 18. a 35. rokem.

Program je definován především centrálním programem Evropy 2, který jeyy
průběhu času na základě výzkumů poslechovosti a na základě hudebnícjvtestů
modifikován tak, aby odpovídal potřebám cílové skupiny posluchapůr
Vedle specifických bloků, jakými jsou např. „Ranní show>fíebo „Kameňák
dne", tvoři hlavní programovou náplň zajímavosti a^kfuality ze světa moderní
populární hudby. V pravidelných rotacích jsoup^vysílání zařazeny „Hudební
zprávy" a „Novinky z hudby". Cílem toho^yservisu je aktuálně informovat
posluchače Evropy 2 o koncertech, npyých nosičích a dalších hudebních
aktivitách zaměřených na cílovm^kategorii Evropy 2. V programu nechybí
sportovní servis, filmové i videonovinky a celorepublikové dopravní
zpravodajství.
Evropa 2 - Praděa vychází ze základního předpokladu - optimalizace spojení
nationálnihoprogramu včetněnationálního zpravodajství, soutěží a speciálních
akcí/(např. koncerty) s lokálním programem zaměřeným na lokální informace
a'Ťokální reklamu. Lokální rádio přebírající program Evropy 2 vstupuje do
nationálního programu 2-3 x v hodině v podobě lokálních oken v délce od 1 do
4 minut v průběhu dne. Kromě těchto krátkých vstupů vysílá lokální rádio
samostatně mezi 13-14 hodinou a mezi 20 -23 hodinou. Program Ewomrgjak
vytváří čas potřebný především pro komunikaci s lokálmnxpos4ut^á^érnTTak,
jak postupuje vývoj vysílání Evropy 2samolHé ^íe~TT^^
je možné
uvažovat o potfebáchjTjOjiifjkaee-Tt^^
zařazení jak "krátkých"
lokálníchjDdp^j^
vysílání mezi 13. a 14. respektive 20. a 23.
horKhouT
r

Programová struktura
Vysílá 24 hodin denně, od pondělí do neděle s obdobným vysílacím schématem
pro dny všední i víkend.
-lokální okna krátká
-délka 1 min - krátké zpravodajství v regionu, které navazuje na flash z
nationálního programu
-délka 2 min - především reklamní spoty a autopromotion, v případě
nutnosti aktuální informace - doprava
-délka 4 min - lokální informace, soutěže
KONSTRUKCE LOKÁLNÍHO OKNA
• identifikace
• živé zpravodajství
• repa ze záznamu
• reklama či autopromo
g
-lokálníokna dlouhá - tedy 13-14 hod a 20-23 hod
hudebně se stejnou orientací jako nationální program podle playlistů
zasílaných Pranou, prostor pro lokální soutěže a speciální operace
- podíl mluveného slova 10-20 % denně
- podíl české hudební produkce 10-2,0
.

ZPRAVODAJSTVÍ

f

í
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Přestože Evropa 2 je hudebním radiem, nedílnou složkou programového
schématu se stalo i zpravodajství. Nejedná se pouze o zprávy, ktefe zařazujeme
v pravidelných dopoledních a odpoledních časech (blok 6-^9a 15 - 18), ale i
kulturně informační rubriky". Cílem zpravodajství Evropy 2 je rychle, stručně,
aktuálně a objektivně informovat o důležitých domácích a zahraničních
událostech.
y S
Zpravodajské relace jak v nacionálním prpfřamu, tak v lokálních vysíláních
musí spojovat forma i obsah.
yS

OBSAH - při tvorbě novkíaři vybírají takové zprávy, které zajímají naši cílovou
skupinu s důrazem na domácí (respektive regionální) události, sport a
počasí. V^omácím zpravodajství pak mají přednost zprávy, týkající se
živofcánašich posluchačů - sociální oblast, inflace, zdravotnictví a

RUBRIKY
Hudební zprávy - Patrik Bitomský 4x denně
Film
- Monika Valentová
2x denně
^ ^ ^ ^
Video
- Monika Valentová
2x denně (ob týg&arj
Zprávy z Hollywoodu - Helena Rosenbaum po^stn5a-2x denně
Móda
- Jarka Ryty chová
út^ětrzx denně
Pavlač
- Luděk Hrzal ^ ^ ^ ^ 2 x denně
Tyto rubriky roíiýí^e vysílání rádia Evropa 2 v pravidelných časech, od 6.00 do
24^0hodin.
=
•

ZPRAVODAJSTVÍ

EVROPY

2

pondělí - pátek
i

ráno
6.00 hod.
6.30 hod.
7.00 hod.
7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.

odpoledne
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.

-.

i

sobota - neděle
ráno
7.00 hod.
7.30 hod.
* 8.00 hod.
9.00 hod.

odpoledne
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.
(v neděli jsou zprávy až
od 17.00 hod.- hitparáda)

Redaktoři:
Marcela Pokorná, Patrik^Hezuck^^^
JirkaMňffieoek, JírinaUngerová, Monika Valentová

—
Mach,

SCHÉMA LOKÁLNÍCH ODPOJENÍ

Pondělí - pátek
6,18-6,20
6,31 -6,32
6,48-6,52
7,18-7,20
7,31 -7,32
7,48-7,52
8,18-8,20
8,30-8,31
8,48-8,52
9,30-9,34
9,48-9,50
10,30-10,34
10,48-10,50
11,30-11,34
11,48-11,50
12,30-12,34
12,48-12,50
13,00-14,00

14,30-14,34
14,48-14,52
15,30-15,34
15,48-15,50
16,30-16,34
16,48-16,50
17,30-17,34
17,48-17,50
18,30-18,34
18,48-18,50
19,30-19,34
19,48-19,50
20,00-23,00

autopromotion a reklama
Expres (headlines regionu)
zprávy, autopromo, reklama
autopromo, reklama
Expres (headlines regionu)
zprávy, anketa, autopromo, reklama
autopromo, reklama
Expres (headlines regionu)
zprávy, rubrika, autopromo, reklama
rubriky, autopromo, reklama
autoptomo, reklama
rubriky, autorpomo, reklama
aupromo, reklama
rubriky, autopromo, reklma
autopromo, reklama
rubriky, autorpomo, reklama
autorpomo, reklama
,
Evropa 2 Praděd- '
hodinové samostatné vysílání,
se soutěžemi pro lokální posluchače
a speciálními operacemi pro klienty
zprávy, rubriky, autopromo, reklama
autopromo, reklama
zprávy, rubriky, autorpomo, reklama
autopromo, reklama
zprávy, rubriky, autorpomo, reklama
autopromo, reklama
zprávy, rubriky, autorpomo, reklama
autopromo, reklma
zprávy, rubriky, autorpomo, reklama
autopromo, reklama
rubriky, autopromo, reklama
autopromo, reklama
samostatné vysílání Evropy 2 Praděd

I

Poznámka č.l
rubriky - "Volá policie"
- "Doprava"
- "Sport u nás"
- "Cinema"
- "Tip na večer"
- "Tip na výlet"
- "Co vás trápí" (telefonáty posluchačů do 1 min)
Začátky jednotlivých lokálních oken mohou být posunuty plus mínus jedna až
dvě minuty, v jednotlivých dnech přitom dochází k rotaci ve vysílání
jednotlivých rubrik tak, aby se neopakovaly vždy ve stejném čase, maximální
počet opakování 3.
Poznámka č.2
Vysílací schéma soboty a neděle je takřka identické,
s jedinou výjimkou - samostatná hodina mezi 13-14 hodin je přesunuta na čas
10-11 hodin

Ir*

•i

Obyvatelé regionu, kteří dávají přednost hudebnímu radiu majícímu kontakt s
centrem, tedy s Prahou. Věk 18-35 let.

EVROPA 2, spol. s r.o.
IČO 15 89 12 83
Sídlo Praha 5, Nádražní 56
Statutární orgán:
Jednatel Michel Fleischmann
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
Základní charakteristika programu: komerční rozhlasová stanice využívající program
Evropy 2 Praha
Žádost byla podána dne 13. 10 . 1998 a je evidována pod značkou RR0385
Rada dne 14.12.1998 rozhodla o udělení licenci k provozování rozhlasového vysílání
v pásmu VKV II. na kmitočtu 99,3 MHz/sevemí Morava
Název stanice: Rádio Evropa 2 - Praděd
Platnost licence je od 1.10.1999 do 1.10. 2005
Předběžné slyšení 30. 11. 1998
Veřejné slyšení 7. 12. 1998
^„—^
Správní poplatek 15.000 Kč zaplacen 9. 10. 1998

Příloha: 6 listů

N

z•obahodníhovrejstřiku,•vedeného
Krajským'obchodním soudem v Praze
o ď d í l é , vložka 1856
Den zápisu: 26. dubna 1991
Obchodní jméno: EVROPA 2, s p o l . s r . o .
Sídlo: Praha 5, N á d r a ž n í 56, PSČ 150 00
Identifikační č í s l o : 15 89 12 83. -.f jfr*
Právní forma: S p o l e č n o s t s ručením omezeným
Předmět p o d n i k á n í :
-ox.QVQz.Qvan!. CQzhlASAvé. s^a^nio^ a^Q^aJ.^ a ^ ^ i v i a è ^ - P ^ Z i ^ P.L
a. t.Q Txa. celém, ú z e m í ČSFR. a či nnnst-i. soxj.visei.lei
-pořizování zvukových a audiovizuálních záznamů v č e t n ě
z p r o s t ř e d k o v á n í , zajištění a r e a l i z a c e celé v ý r o b y
-reklamní činnost
-agentura v o b l a s t i k u l t u r y
-koupě zboží za ú č e l e m jeho dalšího prodeje a prodej
-výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo
zvukových obrazových záznamů a prodej a p ů j č o v á n í zvukových
a zvukově o b r a z o v ý c h záznamů
x

Statutární orgán:
j e d n a t e l : Michel Fleischmann r . č . 520208/374
Praha 4, N á m ě s t í Hrdinů 8
Zastupování s p o l e č n o s t i :
společnost zastupuje a jedná za n i j e d n a t e l .
Výše vkladu k a ž d é h o společníka a rozsah s p l a c e n í :
INFINITIV s p o l . s r . o .
Praha 4, n á m . Hrdinů 8
Vklad:
75 000,- Kč
Splaceno :
EUROPE D é v e l o p p e m e n t I n t e r n a t i o n a l SA
P a r i s , 28.bis Rue F r a n c o i s 1er
Francouzská r e p u b l i k a
Vklad:
1 425 000,- Kč
Splaceno: 100
Základní j m ě n í : 1 500 000,- Kč
Ostatní s k u t e č n o s t i :
-Datum u z a v ř e n í s p o l e č e n s k é smlouvy: 25.3.1991
-Druh s p o l e č n o s t i : podnik se zahraniční majetkovou ú č a s t í
S p r á v n o s t tohoto výpisu se p o t v r z u j e
K r a j s k ý obchodní soud v Praze
Datum:

& X. 1998

Číslo výpisu:

<t?rjr/fj>
V y h o ť o v i 1 : Zah^lková "jrO.

Seznam žadatelů o RV v oblastech Moravy
uzávěrka 13.10.1998
lhůta pro odstranění nedostatků 4.11.1998
Předběžná slyšení 30.11.1998
Veřejná slyšeni
7.12.1998

Datum rozhodnutí Rady 14.12.1998

Žadatel

Název stanice

vPC

Lokalita/kmitočet

ARCION.a.s.

Arci Rádio

RR0403

RÁDIO
PROGLAS.s.r.o.

Rádio Proglas

rozšířeni
k
RR0230

AZRAJEL,s.r.o.

Rádio
EUROSPRINT
Rádio SPRINT

RR0393

- Brno 103,0 popř.88,3
- Zlín 89,6+Vsetín 95,6
-Ostrava a okolí 93,7
- Ostrava 96,4 + Opava 88,6 +
Třinec 98,7
- Zlín 90,3
-Zlín 89,6 + Vsetín 95,6
Ostrava a okolí 93,7

Rádio SPRINT
Ostrava
DEFINITELY.s.r.o RÁDIO TOP
DUDEK Jan
EN - DAXI, s.r.o.

rozhodnuti
Rady
zamítla
zamítla

zamítla

Ostrava 96,4 + Opava 88,6 +

zamítla

RR0395

severní Morava 88,1

zamítla

RR0412

sev.Morava 99,3 nebo 88,1

zamítla

TEEN RÁDIO
RÁDIO APOLLO

RR0386
RR0408

Zlín 89,6+ Vsetín 95,6
střední Morava
89,3+V.Meziříči 99,8 + Vsetín
101,9 + Olomouc 95,6

EVROPA 2, s. r. o. RÁDIO EVROPA
2 - PRADĚD
EVROPA 2, s. r.o. RÁDIO EVROPA
2
- ZLÍN
EVROPA 2, s.r. o. RÁDIO EVROPA
2
- OSTRAVA 2
EVROPA 2, s.r.o. RÁDIO EVROPA
2
- BRNO
EVROPA 2
EVROPA 2,s.r.o.

RR0385

severní Morava 99,3

zamítla
udělila
celou
kmitočtovou
síť
udělila

RR0382

Zlín 89,6+ Vsetín 95,6

zamítla

RR0383

severní Morava 88,1 (zamýšlejí
přesun do Ostravy)

zamítla

RR0381

Brnol03,0 + 88,3

zamítla

rozšíření
k
RR0252

Bmo 103,0 a 88,3
Ostrava 93,7
sev.Morava 88,1 (zamýšlejí
přesun do Ostravy)
Zlín 90,3
Brno 103,0 nebo 88,3

zamítla

AZRAEL, s.r.o.
AZRAEL, s. r. o.

AGROTOlTRs.r.o. PROROCK
AMI
Rádio PUSA
STUDIO.s.r.o.

RR0394

RR0411
RR0414

Třinec 98,7

zamítla
zamítla

RADA ČESKÉ

REPUBLIKY

pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.:02-781 38 30

fax:02-781 08 85

R O Z H O D N U T I

Účastník řízení: E V R O P A 2, spol. s r.o.
Nádražní 56
Praha 5
PSČ : 150 00

Čj.: Rz/283/99

/tfá3~

Zasedání Rady 16 bod 12
Vyřizuje: F.Kučera

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle
ustanovení § 2 zákona č. 103/1992 Sb., v platném znění, a ustanovení § 14 odst,č. 2 zákona č.
468/1991 Sb., v platném znění, a ustanovení § 46 správního řádu toto

rozhodnutí:

A) Změna licence udělené na základě rozhodnutí č. j . Ru /31/99 ze dne 14.12.1998 ve znění
platných změn, spočívající ve změně názvu stanice na:

„Rádio Evropa 2 - Morava"
se

schvaluje.

B) Provozovatel s licencí je povinen oznámit Radě datum zahájení vysílání se změněným
názvem stanice do 30 dnů od dne zahájení tohoto vysílání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba
odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/67 Sb., o správním
řízení.

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném
znění, byl uhrazen dne 20.9.1999.

P OU ČE NÍ :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k příslušnému soudu ve lhůtě 30
dnů ode dne jeho doručení.

V Praze dne 31.8.1999

předseda Rady G sské republiky
pro rozhlasoyé^ffl^vjjtti vysílání

B B W I
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100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 86 e-mall: info@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

Rozhodnutí o změně licence

Účastník řízení: E V R O P A 2, spol. s r.o.
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2

čj.: Rz/309/00
Zasedání Rady 21 bod 41
Vyřizuje: Mgr. Ondřej

Bartošík

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb\, o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správního řádu), v platném znění toto
f

rozhodnutí:

Žádost účastníka řízení o změnu licence udělené na základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/31/99 ze
dne 14.12.1998 ve znění platných změn, spočívající ve
1) změně údajů uvedených v žádosti o licenci, jež jsou nedílnou součástí rozhodnutí o
udělení licence, spočívající ve snížení podílu mluveného slova ve vysílání z 10%-20%
na 7,5%- 15% celkové vysílací doby,
se

schvaluje.

2) změně předmětné licence spočívající ve změně vysílacího schématu,

se

zamítá

Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne provedení schválené změny předložit Radě
písemné prohlášení s uvedením data zahájení vysílání v souladu s touto změnou.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 23.11.2000.

Odůvodnění:
Účastník řízení požádal Radu dopisem ze dne 15.6.2000, doručeném dne 20.7. 2000 a
evidovaným pod č.j. 2196 v knize došlé pošty Úřadu Rady, o změnu vysílacího schématu pro
rádia v programové síti Evropy 2. Zároveň s tím požádal účastník řízení o 25 % snížení podílu
mluveného slova.
Ve své žádosti účastník řízení uvádí, že schéma lokálních vysílání v síti Evropy 2 od 6.00
hod do 6.00 hod by probíhalo formou krátkých odpojení podobně, jako dosud v celkovém
čase 89 minut, podvečerní a večerní lokální odpojení by probíhalo podobně, jako doposud
v celkovém čase 240 minut. Tato lokální odpojení by byla ve vysílání jasně rozeznatelná
jednak identifikačním jinglem lokálního vysílání daného rádia nebo jinglem odpojení a
připojení. Lokální vysílání by obsahovalo převážně zpravodajství z regionu, podporu
kulturních akcí v regionu a lokální reklamu. Svoji žádost účastník řízení odůvodnil vývojem
programového schématu dle potřeb posluchačů i jeho trhu.
Rada přistoupila k výše uvedené žádosti účastníka řízení jako k žádosti o předchozí souhlas se
změnou vysílacího schématu, stanoveného v rozhodnutí o udělení licence, v souladu
s ustanovením § 14 odst. 1 zák. č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění.
Rada ve správním řízení posoudila výše uvedenou žádost o změnu vysílacího schématu a o
snížení podílu mluveného slova. V části vztahující se k snížení podílu mluveného slova o
25%, Rada účastníku řízení vyhověla, neboť je pro ni požadovaná změna přijatelná a
nepředstavuje zásadní zásah do identity předmětné licence.
Pokud jde o změnu vysílacího schématu, Rada konstatovala, že toto schéma se celkovou
minutáží lokálního odpojování neliší od platného schématu, avšak v případě jeho realizace by
se poměrně výrazně změnila programová skladba vlastního lokálního vysílání. Současná
závazná skladba vlastního lokálního vysílání se skládá z krátkých a dlouhých vstupů, přičemž
zejména delší lokální vstupy umožňují uplatnit regionální specifika při tvorbě programu a
vyhovět lépe posluchačům daného regionu. Tyto delší programové bloky jsou vysílány od
pondělí do čtvrtka a v neděli od 19.00 do 23.00 hod, v pátek od 20.00 do 23.00 hod a v sobotu
od 19.00 do 20.00 hod. V případě schválení požadované změny vysílacího schématu by však
byl do vysílání zařazen kromě krátkých lokálních vstupů pouze nedělní čtyřhodinový blok
lokálního programu vysílaného od 19.00 do 23.00 hod.

Na základě výše uvedených skutečností Rada dospěla k závěru, že požadovanou změnou
vysílacího schématu by došlo k nepřípustnému omezení lokálního programu, a proto v této
části žádost účastníka zamítla, jak je uvedeno ve výroku.

P OU ČE NÍ :
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož
obvodu má účastník řízení obecný soud, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný
prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže lhůtě.

V Praze dne 7.11.2000

RADA C E S K E REPUBLIKY
-

pro rozhlasové a televizní vysílání

í^ i

AVíl^Óbj^ríha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

ROZHODNUTÍ
Účastník řízení: E V R O P A 2, spol. s.r.o.
Wenzigova 4/1872
Praha 2

PSČ:

120 00

Čj.: Rz/66/0l/OT/
Zasedání Rady 3 bod 43
&
Vyřizuje: F.Kučer a
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada")
vydává podle
ustanovení § 2 odst 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb. o Radě České republiky pro rozhlasové a
televizní vysílání a ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 (správního řádu),
v platném znění toto
<•

rozhodnutí:

A) Změna licence k provozování rozhlasové stanice RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA, udělené na
základě rozhodnutí č. j . Ru /31/99 ze dne 14.12.1998 ve znění platných změn, spočívající:

1) v územním rozšíření o další kmitočet 105,5 MHz BRNO-HÁDY dle příslušného listu
technických parametrů
List technických parametrů tvoří příloha č. 2
2) ve změně programu provozovaného na kmitočtu 105,5 MHz BRNO-HÁDY
lokálního programu a lokální reklamy ve stanovených časových vstupech

zařazením

3) ve změně programové skladby lokálního programu provozovaného na kmitočtu 105,5 MHz
BRNO-HÁDY,
se

schvaluje.

Provozovatel s licencí je povinen dodržovat veškeré údaje týkající se programové skladby uvedené
v jeho žádosti o změnu předmětné licence. Tyto údaje jsou obsaženy v nepřeškrtnutém textu sedmi
listů přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.

Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

B) Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne provedení změn předložit Radě písemné prohlášení
s uvedením data zahájení vysílání na předmětném kmitočtu podle schváleného vysílacího schématu.
Účastník řízení je dále povinen před každým zařazením předmětného lokálního programu a reklamy
ve vstupech stanovených v příloze č. 1 oznamovat vysílací frekvenci 105,5 MHz BRNO-HÁDY
jakož i zajistit záznam programu i těchto lokálních vstupů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném
znění.
i

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč stanovenýípodle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, byl
uhrazen dne 8.3.2001.

P OU ČE NÍ :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže
lhůtě.

V Praze dne 13.2.2001

^RI'LOI+A
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Programová skladba vysílání
rádio Evropa 2

i

a) PROGRAMOVÉ SCHÉMA

EVROPA 2 - Morava
(studio Brno)
pondělí
až
pátek

sobota
neděle

06-09
09-12
12-16
16-20
20-22
22-06

6 vstupů lok. vysílání
6 vstupů lok. vysílání >
6 vstupů lok. vysílání
8 vstupů lok. vysílání
lokální vysílání E2 - Morava
hudba nonstop
Celkem 26 vstupů lok. vysílání

06-12
12-18
18-24
00-06

6 vstupů lok. vysílání
6 (4 v neděli) vstupů lok. vysílání
1 9 - 2 3 lokální vysílání E2 - Morava
hudba nonstop

Evropa 2 - Morava

Profil stanice

Program je hudebním programem, který se vztahuje na posluchače
věkové skupiny od 20-ti do 35-ti let, zahrnuje současné aktuální hity
středního proudu, a dále kombinaci známých hitů 80. a 90.let. s
pravidelnými zpravodajskými vstupy, informačními a kulturními
rubrikami.
Programově se stanice zaměřuje na posluchače středoškolského a
vysokoškolského vzdělání, produktivní, s všeobecným přehledem
a orientací na současnou hudební s§énu.
Lokální rádio (Evropa 2 - Morava -Studio Brno) vstupuje do vysílání
Evropy 2 přesně stanovenými lokálními okny. Tato lokální okna jsou
věnována především lokálním informacím a lokální reklamě. Cílová
skupina posluchačů se pohybuje mezi 20. a 35. rokem.

Evropa 2 - Morava

Charakteristika programu

Program je definován centrálním hudebním programem Evropy 2,
který je v průběhu času, na základě výzkumů poslechovosti, focus
grupu a na základě hudebních testů, modifikován tak, aby odpovídal
potřebám cílové skupiny posluchačů.
Vedle specifických bloků, jakými jsou např. „Ranní show*' tvoří hlavní
programovou náplň zajímavosti a aktuality ze sve?ta moderní
populární hudby. V pravidelných^ rotacích jsou do vysílání řazeny
různé rubriky. Cílem tohoto servisu je aktuálně informovat
posluchače o koncertech, nových nosičích a dalších hudebních
aktivitách zaměřených na cílovou kategorii Evropy 2. V programu
nechybí sportovní servis, filmové i videonovinky a dopravní
zpravodajství, přehled o počasí, atd.
Evropa 2, spol. s.r.o. vychází ze základního předpokladu optimalizace spojení nacionálního programu včetně nacionálního
zpravodajství, soutěží a speciálních akcí (např. koncerty) s lokálním
programem zaměřeným na lokální - regionální informace a lokální regionální reklamu. Lokální rádio přebírající program Evropy 2
vstupuje do nacionálního programu v podobě lokálních oken v délce
několika minut v průběhu dne. Kromě těchto vstupů vysílá lokální
rádio v podvečerních hodinách odlehčený blok, se zaměřením na
obecná témata dnešních mladistvých a dospívajících. Program
Evropy 2 tak vytváří čas potřebný především pro komunikací
s lokálním posluchačem.
Tak, jak postupuje vývoj vysílání Evropy 2 samotné, ale i
konkurence, je možné uvažovat o potřebách modifikace délky a
časového zařazení jak „krátkých" lokálních odpojení, tak vysílání
během dne.

Evropa 2 - Morava
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Zpravodajství rádia Evropa 2 k 1. prosinci 2000

pondělí - pátek

06.00 - 18.00 hod. každou celou i s regionálními vstupy

sobota
07.00, 8.00, 9.00 hod. i s regionálními vstupy

Patrikfrezucký, Jiřina Součková
Regionální redal

Z. Sadílková, D. Langr, J^Sajtlová, I. Schoffelová, V. Krátká,
L. Husarova, M. Měchurová, M/Pek^řová, L. Tomíčková,
M. Svobodová, S. Zajíčková
Počítáme s dvěma redaktory pro Studio DR

Evropa 2 - Morava

Rubriky k 1. prosinci 2000

Novinky na videu
Filmové premiéry
Kam vyrazit

Tyto rubriky rotují ve vysílání rádla v pravidelných časech,
od 6.00 do 24.00 hodin.
Lokální vysílání je rozšířeno o dalši/ubriky, jako je např.:
Kam vyrazit, Dobrá trefa, Sport

Začátky jednotlivých lokálních; odpojení mohou být posunuty plus
mínus jedna až tři minuty. V jednotlivých dnech přitom dochází k
rotaci ve vysílání jednotlivých rubrik tak, aby se neopakovaly vždy ve
stejném čase.

Evropa 2 - Morava
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Zpravodajství

Přestože je Evropa 2 hudebním radiem, nedílnou složkou
programového schématu se stalo i zpravodajství. Nejedná se pouze
o zprávy, které zařazujeme pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hod.,
ale i kulturně informační rubriky. Cílem zpravodajství Evropy 2 je
rychle, stručně, aktuálně a objektivně informovat o důležitých
domácích a zahraničních událostech. Zpravodajské relace jak
v nacionálním programu, tak v lokálních vysíláních musí spojovat
forma i obsah.
*
OBSAH - při tvorbě novináři vybírají takové zprávy, které zajímají
naši cílovou skupinu s důrazem na domácí (respektive
regionální) události, sport a počasí. V domácím zpravodajství
pak mají přednost zprávy, týkající se života našich posluchačů
- sociální oblast, školství, zdravotnictví a podobně.
FORMA - forma musí zcela odpovídat charakteru programu dynamické zpravodajství, sdělované srozumitelným, nikoli
"agenturním" jazykem. Pro dynamiku zpravodajství je zvláště
důležité používání "zvuků" - t.j. telefonátů, reportáží a pod.
Tyto "zvuky" dovolují pracovat s rytmem zpravodajství a
posilují také jeho kredibilitu.
Lokální zpravodajství je orientováno na praktické informace, tedy
informace, které zajímají občana v jeho běžném životě. Na druhém
místě jsou to zprávy z politického života města či regionu
s optimalizací objektivnosti. Důležitou součástí jsou i informace o
počasí a sportovní informace z regionu.

Evropa 2 - Morava

Hudba

Hudba je generována hudebním programem nacionálního
programu. Regionálně či lokálně Studio Evropy 2 se soustředí na
podporu regionální produkce a to jak ve vysílání tak v propagaci.
Hudební formát se vztahuje na posluchače věkové skupiny od 20ti do 35-ti let, který zahrnuje současné aktuální hity středního
proudu, a dále kombinaci velkých hitů 80. a 90.let a dnešní
aktuální produkce.
Celkový hudební formát obsahuje střední proud, současný
moderní rock s minimálním procentem taneční muziky, nedílnou
součástí hudebního formátu je česká i zahraniční hudební
produkce.
oderátoři k 1. prosinci 2000
Pondělí -

páteK\

06-09
09-12
12-16
1 5 - 20
20-22

Leoš^Mareš
PetraiKrajčinovič
Vláďa Rejska
Martin Mikuláš
Honza Musil

Sobota

06-12
12-18
18-24

Martina Sokolová
Katka Kadlecová
Marek Řeřicha - Dance Extrátaganza

Neděle

06-12
12-16
1 6 - 18
18 - 24

Martina Sokolová
Katka Kadlecová
repr. Hitparády s Leošem Marešem
Marek Řeřicha
Evropa 2 - Morava

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VTSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-maíl: ¡nfo@rrtv.cz, http:/Aww.rrtv.a

r
Účastník řízení:
EVROPA 2, spol. s r. o.
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/16/03/£/>
Zasedáni Rady 21 bod 32
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
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."), podle ustanovení § 23 zákona Č. 231/2001 Sb.,
ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízeni
(správního řádu), v platném znění, toto
rozhodnutí:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasové stanice s názvem Rádio Evropa 2 - Morava, udělené na
základě rozhodnutí č.j. Ru/31/99 ze dne 5. 3. 1999, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti
účastníka řízení, prodlužuje do 1.10. 2013.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 19. 12. 2002, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 4898 požádal o prodlouženi doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licenci může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na
kratší dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle
ustanovení § 13 odst. 3 zákona.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti:
•

ověřený výpis z obchodního rejstříku ze dne 3.12. 2002;

•

výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu, Michala Fleischmanna;

•

potvrzeni Finančního úřadu pro Prahu 2 ke dni 27. 11. 2002, že provozovatel nemá v evidenci daní
splatný nedoplatek;
potvrzení VZP ČR Praha ze dne 13. 11. 2002, potvrzení OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví ke dni 19. 11. 2002, potvrzení ZPMV-ČR pobočka Praha ke dni 18. 11. 2002 a potvrzeni
České národní zdravotní pojišťovny ke dni 12. 11. 2002, potvrzení pojišťovny METAL - ALIANCE ke dni
20.11. 2002, že provozovatel nemá splatné nedoplatky pojistného na veřejném zdravotní pojištěni;

•

potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 2 ze dne 19. 11. 2002, že nemá ke dni
19.11.2002 splatný nedoplatek pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;

•

čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace;

•

čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;

»

čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem ze zákona;

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb., a
licenci prodloužila na dobu do 1. 10. 2013.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 11. 12. 2002.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho doručení. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže lhůtě.

V Praze dne 21.1.2003

EVROPA 2, spol. s r.o.
IČ: 15891283
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/561/FOL/EVR
Č.j.: FOL/2856/2011
Zasedání Rady č. 16 - 2011 / poř.č.: 2

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydala v souladu s ustanoveními § 5
písm. f) a § 60 odst. 1 písm. I) 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 podle
ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, toto
ROZHODNUTÍ:
Rada ukládá provozovateli EVROPA 2, spol. s. r. o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872,
Praha 2, 120 00, pokutu ve výši 25 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001
Sb., neboť na programu Rádio Evropa 2 Morava, dne 19. května 2011 od 7:07:15 hodin, odvysílal
prezentaci společnosti MIRONET, která měla znaky skrytého obchodního sdělení.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2011561.
Provozovateli vysílání, EVROPA 2, spol. s. r. o., se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu
ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky
č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2011561.
Odůvodnění:
Ve správním řízení o možném porušení povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení zákona
č. 231/2001 Sb. byly zjištěny následující skutečnosti:
Účastník řízení, společnost EVROPA 2, spol. s.r.o., je provozovatelem rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů programu Rádio Evropa 2 Morava na základě rozhodnutí o
udělení licence, č.j. Ru/31/99/514, ze dne 14. prosince 1998.
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Z důvodu pravidelného monitorování, byla oddělením rozhlasu provedena analýza vysílání programu
Rádio Evropa 2 - Morava ze čtvrtka 19. května 2011 od 00:00 do 24:00 hodin. Záznam vysílání byl
pořízen z vlastního nahrávacího zařízení
V 07:07:22 hodin byla odvysílána „soutěž s Mironetem".
Přepis problematického úseku:
Mareš: Sedm hodin a šest minut posloucháte Ranní show Evropy 2 a máme pro vás soutěž
s Mironetem. V tuhletu chvíli, v tuhle netradiční hodinu.
Hezucký: (zpívá). . . Mironet, Mironet, je tak krásný obchod, obchod internetový a tak strašně
krásný
je to obchod s počítači a elektronikou, Mironet.cz, ten zlevnil do konce
května už tak nízké, internetové ceny a teď doslova válcuje konkurenci...
Mareš: ... on totiž k notebookům poskytuje dotaci neskutečných 3 a půl tisíce korun ...
Hezucký: ... u Mironetu dostanete notebook nejlevněji ze všech, dotaci můžete dostat na
notebook, ipad i jiný počítač... notebooky má cenu kupovat jen na www.mironet.cz .
Jestli už máte noťas, tak si k němu možná můžete pořídit nejlevnější internet v České
republice. Prosím, není problém. U Mironetu dostanete Vodafone k mobilnímu
internetu dotaci 1770 korun, čili dohromady, když to spočítáme, je to dotace 3 a půl
tisíce na notebooky a dotace 1770 na mobil je docela slušná částka, která platí jen
14 dní, končí 31. května do konce ani ne 14 dní...
Mareš: ... teď už to není 14 dní, teď už to je 12 dní, podíváme se, kdo je na telefonu ... haló
...teďka ten člověk bude zase šťastnej, on bude úplně šťastnej... haló ...
Volaný: haló tady Pavel
Mareš: Pavle čau tady Leoš
Volaný: ahoj
Hezucký: Pavle čau tady Patrik
Volaný: čau Patriku
Mareš: ... hele, prosím tě, Pavle, nepůjčil bys mě nějaký peníze?
Volaný: ... cože? já jsem mimo ...
Mareš: ..peníze jestli bys mě nemohl
Hezucký: tady je nějaký špatný signál...
Mareš: ..hele žádná soutěž není, to my jsme si jenom vymysleli, aby se k nám dovolali nějaký
lidi
Volaný: ... haha ... no to jste hodný...
Mareš: hele Pavle, já ale potřebuju 150 korun, jenom, na snídani...
Volaný: no tak se zastav teda ... já ti půjčím
Mareš: a kde seš?
Volaný: hele na Brumlovce v 02
Mareš: v 02? Ty seš na Brumlovce, jé to já znám ... tam já jsem si kupoval službu na ipad ,
no v 02 naproti Brumlovky
Hezucký: tam sis kupoval v 02 nějakou službu na ipad?
Mareš: ...no, my teďka soutěžíme o takový luxusní outú, takový červený outú
Hezucký: ... ale teď momentálně ne, tady Pavel, Pavel jsi říkal? Pavlovi nabízíme otázku..
Vodafon má teď pokrytí rychlým 3G internetem ze 3 operátorů. Kolik procent populace
3G mobilní od Vodafonu v červnu pokryje? 30, 40 nebo 50 procent, padesát procent,
tam je x v závorce, takže jaká je odpověď
Volaný: to znamená 50 procent?
Hezucký: 50 procent, člověče, podívej se na Vodafone, to je šikovná záležitost, vidíš Vodafone,
jakej je šikovnej, ... co tomu říkáš Pájo?
Volaný: no výbornej
Hezucký: ty ses totiž minul s místem...
Mareš: ty by ses měl teď okamžitě přemístit...
Hezucký: běž na Vodafoune I
Volaný: ... haha nemůžu ...
Mareš: zpívá .. ty jsi přece voda, co ma nad vodou - f o u n ....
Všichni: čau
Soutěž s rozhovorem plynule přechází do hudební skladby.
Po hudební skladbě následuje další pokračování Ranní show.
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Posouzení problematického úseku:
Během soutěže se moderátoři zmiňují o výhodách nákupu v internetovém obchodu Mironet.cz.
Výslovně posluchače lákají k nákupu elektroniky, a to zejména počítačů, kvůli jejich dotované ceně.
V soutěži je zmiňován také web, na kterém si posluchač může zboží prohlédnout, popřípadě se
dozvědět podrobnosti o akci.
Celá soutěž má reklamní charakter, láká posluchače na možnost výhodného nákupu, získání
bezplatného internetu. Přímo a otevřeně je zde propagována společnost Mironet.cz a.s. Prezentace
internetového obchodu Mironet.cz zjevně sleduje reklamní cíl a zároveň může uvést veřejnost v omyl
o povaze této prezentace.
Rada na základě těchto skutečností dospěla k závěru, že provozovatel EVROPA 2, spol. s.r.o. výše
uvedeným jednáním mohl porušit svou povinnost podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č.
231/2001 Sb. a na svém 11. zasedání rozhodla o zahájení správního řízení.
Dne 1. července 2011 bylo provozovateli doručeno oznámení o zahájení správního řízení (č.j.
5435/2011) spolu s výzvou, aby se k zahájení vyjádřil. Doručením oznámení bylo správní řízení
s provozovatelem zahájeno.
Vyjádření účastníka řízení:
Dne 22. července 2011 bylo Radě doručeno vyjádření provozovatele k zahájení správního řízení (č.j.
5874/2011/P).
Účastník ve svém vyjádření vyslovil názor, že odvysíláním předmětné soutěže nedošlo k porušení
zákona, neboť v případě jejího vysílání nešlo o skryté obchodní sdělení.
Předmětné obchodní sdělení bylo dle účastníka v souladu s ustanovením §49 odst. 1), písm. h)
vysílacího zákona snadno rozeznatelné a zřetelně zvukově oddělené od ostatních částí vysílání.
Na počátku sdělení byl zařazen standardní reklamní předěl Gingl), který upozornil posluchače na
vysílání obchodního sdělení a tedy jej oddělil od ostatních částí vysílání. Ukončení obchodního
sdělení bylo taktéž zcela nepochybné, když se všichni moderátoři rozloučili jednoznačným „čau" a
teprve poté následovala hudební skladba.
Podle názoru účastníka tak nebyl naplněn základní zákonný znak skrytého obchodního sdělení ve
smyslu § 2 odst. 1), písm. q). Předmětná prezentace tohoto obchodního sdělení nemohla
veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace, neboť byla od počátku zřetelně označena jako
obchodní sdělení a stejně tak bylo pro každého posluchače nepochybné, kdy a jak bylo toto sdělení
ukončeno.
S námitkami účastníka řízení se Rada vypořádala následovně:
Účastník řízení nepopírá reklamní charakter soutěže s Mironetem. Účastník se odvolává na to, že
obchodní sdělení bylo řádně odděleno od ostatního vysílání a to na začátku jinglem a na konci
pozdravem čau.
•

Rada zastává stanovisko, že obchodní sdělení nebylo jednoznačně od ostatního vysílání
odděleno tak, aby bylo jasné, že se skutečně o obchodní sdělení jedná.

Dle §49 odst. 1 písm. a) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon č.231/2001
Sb. je provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno
rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele
televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělené od ostatních částí vysílání.
•
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Rada má za to, že prezentace Mironetu nedostála povinnosti provozovatele dle §49 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., protože nebyla snadno rozeznatelná (jednalo se o soutěž,
kterou uváděli moderátoři) a také nebyla zřetelně na začátku a konci zvukově oddělená od
ostatních částí vysílání. Na začátku obchodního sdělení sice odezněl jingl, ale z tohoto jinglu
jednoznačně nevyplývá, že bude následovat obchodní sdělení. Na konci již žádný jingl

neodzněl. Pozdravy čau nemožno považovat za zřetelné zvukové oddělení obchodního
sdělení od ostatního vysílání.

Dle § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. nesmějí provozovatelé vysílání zařazovat do vysílání
skrytá obchodní sdělení.
Dle § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 231/2001 Sb. se skrytým obchodním sdělením rozumí slovní
nebo obrazová prezentace zboží, služeb, jména nebo názvu, ochranné známky nebo činnosti výrobce
zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, pokud tato prezentace
záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace; taková
prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo obdobnou
protihodnotu.
Rada provedla na svém 16. zasedání důkaz zvukovým záznamem části pořadu a má za prokázané,
že odvysíláním prezentace společnosti MIRONET, která byla vysílána provozovatelem EVROPA 2,
spol. s. r. o. na programu Rádio Evropa 2 Morava dne 19. května 2011 od 7:07:15 hodin došlo
k porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.
Správní úvaha:
Z rozsudku NSS č. j . 6 As 47/2009 vyplývá, že soud má za to, že na základě zákonné definice skryté
reklamy (lze aplikovat i na skryté obchodní sdělení) v zákoně o vysílání i na základě pramenů
komunitárního práva, je veřejnoprávní postih za skrytou reklamu podle zákona o vysílání možný
pouze tehdy, pokud dojde ke kumulativnímu naplnění následujících tří znaků:
- prezentace v pořadu, který nemá charakter reklamy, sleduje reklamní cíl,
- prezentace záměrně sleduje reklamní cíl, je tedy třeba posuzovat záměrnost, úmysl či
přiměřenost,
- prezentace je způsobilá uvést veřejnost co do své povahy v omyl.
Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o prezentaci společnosti Mironet v pořadu Ranní show, který
nemá reklamní charakter.
Dále je prezentace realizována formou, jež vykazuje znaky skrytého obchodního sdělení, neboť tato
prezentace záměrně sleduje reklamní cíl, a to tím, že během soutěže se moderátoři opakovaně
zmiňují o výhodách nákupu v internetovém obchodu Mironet.cz. Výslovně posluchače lákají k nákupu
elektroniky, a to zejména počítačů, kvůli jejich dotované ceně, ke které lze připočítat speciální akci na
internetové připojení. V soutěži je zmiňován také web, na kterém si posluchač může zboží
prohlédnout, popřípadě se dozvědět podrobnosti o akci. Odvysílání zmíněné prezentace je nezbytné
považovat za záměrné, jelikož ji připravil sám provozovatel a sám na svou redakční odpovědnost ji
zařadil do pořadu.
Splnění třetího kritéria skryté reklamy, spočívajícího v tom, zda byla prezentace způsobilá uvést
veřejnost co do své povahy v omyl, by mělo být dle předmětného rozsudku NSS řešeno na základě
posouzení pořadu z hlediska jeho objektivního působení na posluchačskou veřejnost, nejlépe pomocí
měřítka tzv. průměrného spotřebitele. Hledisko průměrného spotřebitele by pak bylo vhodné
vztáhnout k této konkrétní prezentaci. Rada zastává názor, že prezentace internetového obchodu
Mironet.cz může uvést veřejnost v omyl o povaze této prezentace, jelikož byla zařazena v rámci
soutěže, prezentace je uváděna moderátory vysílání a nebyla řádně od ostatního vysílání oddělena a
posluchač tak mohl nabýt nesprávného dojmu, že poslouchá standardní pořad.
Všechny výše uvedené skutečnosti prokazují, že v tomto případě došlo ke slovní prezentaci
společnosti Mironet, a to v pořadu, který nemá charakter reklamy. Z předmětného rozhovoru
moderátorů je patrný reklamní cíl, stejně tak je zřejmé, že veřejnost mohla být uvedena v omyl o
povaze předmětné prezentace.
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Provozovatel EVROPA 2, spol. s r.o. již v minulosti do vysílání zařadil informace, které byly
vyhodnoceny jako skrytá obchodní sdělení. Například v pořadu Ranní show odvysílal dne 23. září
2009 v čase 06:48:14 hodin skrytou reklamu na firmu 4U STORE a džíny SCOTCH & SODA, které
tato firma nabízí nebo dne 23. září 2009 v čase 08:20:49 hodin skrytou reklamu na firmu Top Moravia
Q. Za obě tato skrytá reklamní sdělení obdržel provozovatel EVROPA 2, spol. s r.o. pokutu (vždy ve
výši 25.000 korun).
Pokud Rada přistoupí k uložení pokuty je možno dle § 60 odst. 1 písm. I) zákona č. 231/2001 Sb.
uložit provozovateli vysílání pokutu v rozmezí od 5 000 do 2 500 000 Kč.
Rada dospěla k závěru, že jsou dány všechny zákonné podmínky pro uplatnění sankce v mezích
zákona č. 231/2001 Sb. a rozhodla dle § 60 odst. 1 písm. I) zákona č. 231/2001 Sb., o uložení pokuty
ve výši 25 000,- Kč.

Rada stanovila výši pokuty v zákonném rozmezí a byla vedena následujícími úvahami:
Program Rádio Evropa 2 - Morava je provozován účastníkem řízení dle licenčních podmínek jako
„Komerční rozhlasová stanice využívající program rozhlasové stanice RÁDIO EVROPA 2
PRAHA."(neměnné znění základní programové specifikace při udělení licence). Program je hudebním
programem, který se vztahuje na posluchače nižší věkové skupiny ( 1 2 - 3 9 let), zahrnující současné
aktuální hity středního proudu s pravidelnými zpravodajskými vstupy, informačními a kulturními
rubrikami. Lokální rádio Rádio Evropa 2 - Morava vstupuje do vysílání programu Evropy 2 přesně
stanovenými lokálními okny.
Z webových stránek programu Evropa 2, na který program Rádio Evropa 2 - Morava přímo navazuje,
byly zjištěny následující informace o poslechovosti (rozsahu a dosahu vysílání) programu Evropa 2
(programy s lokálním odpojováním, tedy i program Rádio Evropa 2 - Morava, jsou součástí
průzkumu):
Evropa 2 je nejúspěšnějším rádiem ve středních a velkých městech, první příčku ovládá
v Karlovarském a v Libereckém kraji a také v klíčovém regionu Praha a střední Čechy. Ve své hlavní
cílové skupině 12 - 39 let, je Evropa 2 i nadále bezkonkurenčním lídrem a její podíl na trhu opět
dosahuje podílu 16,6 %. Tuto stanici denně poslouchá 957 tisíc lidí a 1935 týdně.
Pořad Ranní show, součástí kterého byla problematická „soutěž s Mironetem", byla odvysílána
v rámci tzv. „společného okna", na který se nevztahuje lokální odpojování. Tento pořad tedy mohli
slyšet posluchači na území celé České republiky.
Na základě výše uvedených výsledků lze program Rádio Evropa 2 - Morava označit za populární
rozhlasový program, s umístěním na vysokých příčkách poslechovosti (zejména ve větších městech a
ve věkové skupině 12-39 let).
Společnost Evropa 2, spol. s r.o. lze označit za provozovatele rozhlasového vysílání s vysokým
podílem poslechovosti na mediálním trhu, což jej zároveň vybízí k zvýšené odpovědnosti vůči
posluchačům.
Pořad Ranní show s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým, je velice populární, dynamický
tříhodinový blok (vysílán v ranních hodinách od 6:00 do 9:00), jehož součástí jsou pravidelné pořady Zpátky do minulosti, Mrázek, několikrát do hodiny jsou zařazeny i informace o počasí. Rovněž jsou
odvysílány upoutávky na soutěže, např. Vyhraj Ferrari Leoše Mareše. Vysílací blok je velmi
dynamický, moderátoři probírají různá aktuální témata, ke kterým připojují vlastní komentáře.

Rada zohlednila při stanovení výše pokuty také míru zavinění. Provozovatel vysílání je odpovědný za
celý obsah svého vysílání a je tedy na jeho rozhodnutí, resp. jeho vůli, pořad, který je interaktivním
stylem vysílání, při němž moderátoři komunikují s posluchači z celé republiky, zajistit tak, aby nedošlo
k porušení povinností stanovených zákonem č. 231/2001 Sb.
Případný finanční prospěch v konkrétní výši nelze prokázat důkazními prostředky Radě dostupnými,
proto tato skutečnost neměla na stanovení výše pokuty vliv.
Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem Rada považuje provinění provozovatele jako středně
závažné.

Rada na základě shromážděných podkladů dospěla k závěru, že provozovatel EVROPA 2, spol. s r.o.
výše uvedeným jednáním porušil svou povinnost dle § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
čímž se dopustil správního deliktu dle § 60 odst. 1 písm. I) zákona č. 231/2001 Sb., za který lze uložit
pokutu ve výši od 5 000,- Kč do 2 500 000,- Kč. Za spáchání tohoto správního deliktu uložila Rada
pokutu ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských), což činí 1% z nejvyšší možné pokuty.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., podat žalobu
k Městskému soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemného vyhotovení
tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 6.9.2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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EVROPA 2, spol. s r.o.
IČ: 15891283
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2012/18/bar/EVR
Č.j.: bar/905/2012
Zasedání Rady č. 5 - 2012 / poř.č.: 38

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a podle ustanovení článku II. zákona č. 196/
/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
(dále jen „zákon č. 196/2009 Sb."), vydává toto
R O Z H O D N UTÍ
Rada uděluje společnosti EVROPA 2, spol. s r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové
Město, identifikační číslo 15891283, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřed
nictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
pro program Rádio Evropa 2 - Morava na kmitočtu 99,3 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího
stanoviště Jeseník, kmitočtu 94,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Blansko,
kmitočtu 105,5 MHz o vyzářeném výkonu 1,5 kW z vysílacího stanoviště Brno, kmitočtu 97,7 MHz o vy
zářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Ostrava, kmitočtu 104,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W
z vysílacího stanoviště Třinec a kmitočtu 99,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Velká Bíteš na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Rádio Evropa 2 - Morava
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 99,3 MHz /10 kW, vysílací stanoviště Jeseník
• 94,6 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Blansko
• 105,5 MHz /1,5 kW, vysílací stanoviště Brno
• 97,7 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Ostrava
• 104,2 MHz /100 W, vysílací stanoviště Třinec
• 99,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Velká Bíteš
Základní programová specifikace:
Komerční rozhlasová stanice využívající program rozhlasové stanice RÁDIO EVROPA 2 PRAHA

905-1

Další programové podmínky:
Podle licence čj. Ru/31/99 ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn
Odůvodnění:
Společnost EVROPA 2, spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Evropa 2
- Morava šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/10/99
ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 1. 10. 2013.
Dne 5. ledna 2012 pod čj. 268/2012 byla Radě doručena žádost provozovatele EVROPA 2 s. r. o.
o udělení transformační licence podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II. bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který
vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se
písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání
a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové
vysílání, oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude
oprávněn vysílat do 10. října 2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce
před pozbytím platnosti stávající licence (článek II. bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb. (článek II. bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel EVROPA 2, spol. s r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené
lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu článku II. bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysí
lání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k pro
vozování rozhlasového vysílání ve výši 15 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních
poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl
uhrazen dne 4. 1. 2012.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
Rada podle ustanovení článku II. bod. 7 zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační
licence, pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání
přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu
stanoveném usnesením vlády.

V Praze dne: 28.2.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 29.2.2012, diagram využití rádiových kmitočtů)
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-12 202/2012-613 ze dne 25. 1. 2012.
Diagram využití VKV radiových kmitočtů JESENÍK 99,3 MHz, BLANSKO 2 94,6 MHz, BRNO-HADY 105,5 MHz,
OSTRAVA-SLEZSKA OSTRAVA 97,7 MHz, TŘINEC MĚSTO 104,2 MHz, VELKÁ BITES 99,7 MHz, stanovený výpočtem podle vyhlášky
č. 22 /2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání.

