
RADA CESKE REPUBLIKY 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

..-'T'6'o 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ? 

R O Z H O D N U T I O U D Ě L E N I L I C E N C E 

Účastník řízení: FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 
Jiráskova 78 
Jihlava 

PSČ: 586 01 
Jednatelé: Ing. František Vostál ^ 

Kristýna Vostálová 
Způsob jednání: Jednatelé jednají jménem 

společnosti samostatně. 

C.j.: Ru/279/00/^^ 
Zasedání Rady 21 bod 39 
Vyřizuje: F.Kučera 

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, v platném znění, podle § 12 zákona 'č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL, s.r.o., se sídlem v Jihlavě, Jiráskova 78, 
IČO: 26220407, 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 s t a n i c e s 
n á z v e m Rádio Vysočina 94,3 FM. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 3.5.2001 do 3.5.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V II, název stanice je Rádio Vysočina 94,3 FM. Časový 
rozsah vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební regionální stanice. 

3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočet: 
94,3 MHz/10 kW J IHLAVA-MĚSTO 
dle příslušného listu technickýchpxrajmtrk 

mailto:info@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


V souladu s ustanovením 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 0486. Tyto údaje tvoří text 14 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušný list technických parametrů tvoří přílohu č. 2. 

Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0486, doručená Radě dne 
8.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty úřadu Rady pod č.j. 2376, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice Rádio Vysočina 94,3, výpis z obchodního rejstříku účastníka řízení, vedeného Krajským 
obchodním soudem v Brně, bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční banka a.s., 
pobočka Jihlava ze dne 14.8.2000), předložené v průběhu správního řízení a projednané při 
předběžném slyšení dne 19.9.2000 a při veřejném slyšení dne 3.10.2000. 

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 České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

Rada konstatovala, že společnost FRANTIŠEK VOSTÁL 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 povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění dle 
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,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 23.8.1999. 



P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí o udělení licence 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. 

Účastník řízení je povinen nechat si zapsat předmět podnikání do obchodního rejstříku. 

V Praze dne 7.11.2000 

Ing. Martin Muchka 
místopředseda Rady České republiky pro 

rozhlajovéS^e^qzní vysílání 



Příloha č.l 

Název stanice: Rádio Vysočina 94,3 FM 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
Základní charakteristika programu: Hudební regionální stanice 

/.../Záměrem RÁDIA VYSOČINA je tedy dál oslovovat posluchačskou skupinu zejména 
ve věku 20-35 let - mladé, dospělé, ekonomicky již převážně aktivní obyvatele 
Českomoravské Vysočiny. /.../ 
RÁDIO VYSOČINA navrhuje pro základní poměr 80% hudby a 10% mluveného slova 
s tím, že podíl reklamního vysílání může dosahovat až 10% z celkového objemu 
vysílacího času. /.../ 
RÁDIO VYSOČINA byla, je a chce být komerční regionální hudební rozhlasovou 
stanicí. /.../ 
• kvalitní česká tvorba je zastoupena v celkovém objemu hudebního formátu asi 10-25% 
• koncepci hudebního formátu RÁDIA VYSOČINA dělíme na tři základní provozní 

schémata: denní schéma vysílání, noční schéma vysílání a speciál 
• do hudebního večerního vysílání jsou zařazeny speciální hudební pořady, jež oslovují 

převážně mladší věkovou skupinu posluchačů 
• regionální charakter hudebního formátu RÁDIA VYSOČINA chceme zachovat, proto i 

nadále budeme podporovat kvalitní tvorbu začínajících interpretů a skupin z Jihlavského 
kraje/.../ 

Hudební formát RÁDIA VYSOČINA je vázán na svoji cílovou skupinu posluchačů (20-35 
let) a zahrnuje převážně pop-rockové hity 80.-90. let. /.../ 
• /.../ Aktivní hudební rotace jsou zastoupeny hity z let 80., 90. a hitů současných. 

Množství skladeb v hraných rotacích je přibližně 1000 písní a z nich českou tvorbu 
tvoří přibližně 10-25%. 

• Hudební formátová hodina- současnost 
hit 90 hit 80 
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1 .Schéma denního vysílání i 
I...IY denním schématu vysílání předpokládáme i nadále kvalitní informační servis posluchačům, 
v podobě krátkých, ale výstižných a přesných zpráv nejen o právě prezentované hudbě. 

tma nočního vysílání 
podíl dynamické hudby a tím i mírného zrychlení tempa hudebního vysílání 
u. /.../ 

ni noční vysílání tedy vytváří větší hudební celky a tím má pochopitelně 
nzívnější emotivní vliv. /.../ 

3.Schéma speciál 

/.../ hudební pořady, jejichž obsahem je hudba a informace s ní spojená.-která více či 
méně vybočuje z denního komerčního pojetí hudebního vysílání. Jedná-se o pořady 
vlastní tvorby zaměřené a oslovující mladší nebo jinak specifikovanou kategorii 
posluchačů. /.../ 

V hudebním formátu RÁDIA VYSOČINA bude i nadále zastoupena kvalitní regionální 
hudební tvorba tak, aby spoludotvářela regionální cítění hudebního formátu RÁDIA 
VYSOČINA. /.../ 

1 ) ZPRAVODAJSTVÍ 
/.../ 
• zaměření na ekonomicky produktivní část populace - cílovou skupinu posluchačů 
• zdůraznění pozitivního ladění a nestranného pohledu zpráv 
• důraz na region Českomoravské vrchoviny- < 

/.../ exklusivní zprávy přímo z terénu regionu, reportáže a komentáře kdění v regionu. 
/ . . . / 

Z pohledu obecného zpravodajského servisu pro oblast pokrývající signálem, se pojetí 
našeho zpravodajského vysílání projeví především v poskytování uceleného balíku informací, 
nutných pro režim běžného dne, jakými jsou: 
• počasí 
• doprava 
• služby 
• informace státní správy, místních samospráv 
• kultura (výstavy, koncerty, divadla, kina..) 
• sport 
• zájmové oblasti 

/.../ Regionáhí zpravodajství z pěti okresů Jihlavského kraje: Jihlava, Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a Třebíč /.../ 

Ve zpravodajství RÁDIA VYSOČINA nechybí ani domácí zprávy, zprávy z naší republiky. 
/.../ 

a£T^oc^á^srk^ddéan^, ° B , A Ž E N É V E V Y 8 U Á N Í V Y S O Č I N A je zaměřené na evropské, 



Zpravodajská relace 

Zpravodajská relace je ucelený, svým formátem daný blok informací. Skládá 
se z jednotlivých částí, řazených za sebou tak, aby odpovídaly preferencím 
jednotlivých typů zpráv u posluchačů RÁDIA VYSOČINA. 

Formát zpravodajské relace RÁDIA VYSOČINA: 
• předpověď počasí 
• headline - několik titulků upoutávající pozornost posluchačů 
• 2 zprávy z regionu 
• 2 zprávy z domova 
• 1 zpráva ze zahraničí 
• 2 zprávy ze sportu - 1 z regionu a 1 z domova nebo ze světa 
• 1 zpráva ze společnosti 
• dopravní servis z regionu, dálnice D1 

Formát zpravodajské relace 

Předpověď počasí 
10% 

Přesný čas 
1 % Úvod zpráv 

2% Headline 

Sport z domova 
5% 

Dopravní servis 
1 1 % 

Zpráva ze 
společnosti 

10% 

Regionální sport 
7% 

Zpráva z domova 
10% 

Regionální zpráva 
10% 

Regionální zpráva 
10% 

Zpráva ze 
zahraničí 

7% 

Zpráva z domova 
10% 
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Zařazení zpravodajské relace do programového schématu: 

1/ Všední dny - ráno 
• zpravodajská relace bude vysílána každou půlhodinu vzhledem k vysoké rotaci 

posluchačů u rozhlasových přijímačů. V ranním bloku vysílání je kladen na 
zpravodajské relace největší důraz, neboť pro většinu populace je právě po ránu 
rozhlas prvním informačním médiem. 

• 6:00,7:00,8:00 - zpravodajské relace v délce až 3 - 3,5 minuty, obsahující souhrn 
nejdůležitější událostí z minulého dne, stručně informují o připravovaných 
událostech z dnešního dne 

• 6:30,7:30 - zpravodajský přehled v délce 1,5 minuty 

2/ Všední dny 
• po zbytek všedního dne bude vysílána zpravodajská relace v programu RÁDIA 

VYSOČINA téměř každou hodinu 
• 9:00, 10:00, 11:00 - dopolední zpravodajské relace v délce až 3 - 3,5 minut, 

přinášející větší množství zpráv z dnešního dne, popřípadě doplňující informační 
servis z ranního vysílání 

• 13:00-20:00 - odpolední a večerní zpravodajské relace v délce asi 2 minut. Délka 
zpravodajských relací se krátí, neboť u rozhlasovým přijímačů směrem k večerním 
hodinám přibývá a začíná převažovat- mladší posluchačská skupina. Ta klade 
důraz na mnohem větší tempo vysílání, a tím střídání jeho jednotlivých prvků tedy 
i na dynamičtější zpravodajství. 

Během dne je tedy v programu RÁDIA VYSOČINA zahrnuto a odvysíláno celkem 
16 zpravodajských relací. O víkendech je zpravodajských relací méně, ve vysílání 
je však nahrazuje v daných časech rubrika Týden v regionu, Reportáže RÁDIA 
VYSOČINA, apod./../ 

PUBLICISTIKA 
/ . . . / 
• Ucho RÁDIA VYSOČINA - každodenní anketní pořad na aktuální regionální 

či nadregionální téma. Týdně je zpracováno pět sestřihů rovnoměrně rozložených 
do vysílání, obsahujících odpovědi na dané téma od posluchačů ze všech míst 
našeho regionu /.../ 

• Reportáž RÁDIA VYSOČINA - reportáže jsou vysílány ve velmi poslouchaných 
časech a to v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne, a v současnosti jsme i nově 
zařadili na základě ohlasu posluchačů reprízu reportáží v pondělí dopoledne. 
Snažíme se, aby témata reportáží byla nejen atraktivní, ale i diskutabilní, a aby 
mohla pomoci posluchačům při řešení jejich podobného či stejného problému. /.../ 

• Týden v regionu - souhrn nejzajímavějších a nejdůležitějších regionálních 
událostí, zpráv a komentářů kdění z uplynulého týdne. Tento pořad je vysílán 
o víkendu a nahrazuje v některých časech klasickou zpravodajskou relaci. 
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• Co se děje na Vysočině - je pořad, který informuje o akcích, které se konají 
v našem regionu a který svým obsahem podporuje regionální organizátory 
kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí. Obsahuje nejen informace, 
ale i doporučení či komentář k prezentovaným akcím. Je vysílán třikrát v průběhu 
celého dne, /.../ 

• Mimořádné reportáže z terénu regionu - jsou reportáže, které nelze do programu 
RÁDIA VYSOČINA naplánovat. Jsou mimořádné především svoji časovou 
aktuálností a nepředvídatelností. 

Jedná se o reportáže z terénu při tak závažných událostech v regionu 
Českomoravské vrchoviny jakými jsou: kalamity, povodně, hromadné havárie na 
dálnici D1, závažné dopravní nehody, pátrání po pachatelích násilné trestné 
činnosti, hledání ztracených dětí, apod. /.../ 

• Sportovní reportáže - RÁDIO VYSOČINA jako mediální partner několika 
sportovních celků z Jihlavského kraje, přináší souhrn sportovních zpráv 
přímo z utkání sportovních celků, reportáže ze sportovních kabin. Vzhledem 
k tradici a velké oblibě ledního hokeje v našem regionu, úzce spolupracujeme 
se zdejšími hokejovými celky z Jihlavy, z Třebíče a Havlíčkova Brodu. 

• Dopravní servis - je vysílán v programu RÁDIA VYSOČINA na konci každé 
zpravodajské relace. Svou aktuální informací o stavu dopravní situace 
na území regionu je věnován především řidičům pohybujícím se na 
silnicích regionu, nebo právě jedoucím řidičům po hlavní tepně Vysočiny tedy 
dálnici D1, ta protíná území pokrývané signálem RÁDIA VYSOČINA celých 
120km. V případě vážných dopravních nehod či jiných mimořádných událostí 
na těchto komunikacích je RÁDIO VYSOČINA schopno odvysílat dopravní 
informace téměř okamžitě, neboť již od svého vzniku spolupracuje se všemi 
příslušnými jednotkami dopravní a státní policie, se záchrannou územní 
službou... a samozřejmě v tom hodlá pokračovat. 
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Programové schéma 

• Ranní vysílání: Pondělí - Pátek 6:00 - 9:00 
/.../ zprávy, předpověď počasí, přesný čas, dopravní servis, hudba, všeobecné 
informace a zábava. Podíl mluveného slova v ranním vysílání bude dosahovat až 
25%. 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek 6:00 - 9:00 

Reklama Z P ^ Í f e W a m a 

Reklama S e r v i s Zprávy 
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• Dopolední vysílání: Pondělí - Pátek 9:00 -13:00 
/.../ V dopoledním vysílání je tedy méně zpravodajství, ale více informací z kultury a 
zajímavosti. Podíl mluveného slova bude dosahovat 15%. /.../ 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek 9:00 -13:00 

Reklama 
Servis 

Hudba 

Zprávy 

Hudba 

Hudba 
Reklama 

Reklama 
Servis 

Reklama 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Vstup 

jba 

Servis 
V s t u p H u d b a 
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• Odpolední vysílání: Pondělí - Pátek 13:00 -17:00 

/.../Podíl mluveného slova se v odpoledním vysíláním bude pohybovat mezi 
10-15%./.../ 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek 13:00 -17:00 

Zorávv Reklama 
S e r v j g e k l a m a y Servis 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 
Reklama 

. Hudba Vstup 
Servis 
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• Podvečerní vysílání: Pondělí - Pátek 17:00 - 20:00 
/.../Podíl mluveného slova v podvečerním vysílání bude pohybovat kolem 8-12%. 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek 17:00 - 20:00 
Reklama z P r á v y r 

Hudba 

Reklama 
Servis Servis Reklama 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

O 
Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Reklama SeYvis P 
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• Večerní vysílání: Pondělí - Neděle 20:00 - 24:00 
• Noční vysílání: Pondělí - Neděle 24:00 - 6:00 

Ve večerním a nočním vysíláním RÁDIA VYSOČINA převažuje hudební složka, která 
je prokládána informacemi z hudby, filmu a zajímavostmi.Ve víkendových časech 
mezi 20:00 - 24:00 jsou zařazovány speciální pořady pro věkově mladší posluchače, 
kteří převládají u přijímačů, jako jsou: Hitparáda, Desítka, Eurochart, apod.. 

Formátová hodina: Pondělí - Neděle 20:00 - 24:00 
Reklama Servis 

Formátová hodina:Pondělí - Neděle 24:00 - 06:00 

o 

Hudba 
Hudba 

Servis 
Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Vstup 
Hudba 

Hudba 

Huflb. Vstup 

Reklama S e r v i s 
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• Ranní vysílání: Sobota - Neděle 6:00 - 9:00 

/.../Podíl mluveného slova v ranním víkendovém vysílání bude dosahovat až 15%. 

Formátová hodina: Sobota - Neděle 6:00 - 9:00 
Servis z P r a v y 

Hudba 

Hudba 

Servis 
Reklama 

Reklama 

Hudba 

Hudba Hudba 

Hudba Hudba 

Hudba 
Reklama Servis 

Hudba 
Vstup 

11 



• Víkendové vysílání: Sobota - Neděle 9:00 -17:00 

/.../Podíl mluveného slova běhen dne o víkendech se bude pohybovat mezi 10-15%. 

Formátová hodina: Sobota - Neděle 9:00 -17:00 

Servis Reklama 
Hudba Zprávy servis 

Hudba 

Hudba 

Vstup 

Hudt 

^ l a m ^ l u d b a 

Hudba 
Reklama 

Hudba 

Hudba 

Servis 

Hudba 
Vstup 
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• Podvečerní vysílání: Sobota • Neděle 17:00 - 20:00 

/.../Podíl mluveného slova se v podvečerním vysílání bude pohybovat kolem 7 -10%. 

Formátová hodina: Sobota - Neděle 17:00 - 20:00 

Hudba 
Hudba 

Servis Reklama 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Hudba 

Vstup 

Hudba 

Hudba 

R e k l a m a S e r v i s V s t u ^ 
udba 
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Návrh vysílacího schématu RÁDIA VYSOČINA 94,3 FM 

Podíl mluveného slova, hudby a reklamy ve vysílání RÁDIA VYSOČINA - všední dny 

Ranni vysílán Dopoledni vy: íiáni Odpoledni vysílání Podvečerní v/siláni Večerní vysílán Noční vysíláni 

Úterý 6:00 - 9:00 9 : 0 0 - 1 3 : 0 0 1 3 : 0 0 - 1 7 : 0 0 1 7 : 0 0 - 2 0 : 0 0 20:00 - 24:00 24:00 - 6:00 
Středa Hudba 60-70% Hudba 70-80% Hudba 70-80% Hudba 84-76% Hudba 93-86% Hudba 92% 

Čtvrtek Reklama 10-15% Reklama 10-15% Reklama 10-15% Reklama 8-12% Reklama 2-5% Reklama 2% 

Pátek Mluvené slovo 20-25% Mluvené slovo 10-15% Mluvené slovo 10-15% Mluvené slovo 8-12% Mluvené slovo 5-9% Mluvené slovo 6% 

Podíl mluveného slova, hudby a reklamy ve vysílání RÁDIA VYSOČINA - víkendy 

CO 

O 
O 

Ranní vysíláni Víkendové vy síláni Podvečerní vysílání Večerní vysílaní Noční vysíláni 

6:00 - 9:00 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 1 7 : 0 0 - 2 0 : 0 0 20:00 - 24:00 24:00 - 6:00 

[Sobota Hudba 85-75% Hudba 85-75% Hudba 90-84% Hudba 93-86% Hudba 93% 
Reklama 5-10% Reklama 5-10% Reklama 3-6% Reklama 2-5% Reklama 2% 

|Neděle Mluvené slovo 10-15% Mluvené slovo 10-15% Mluvené slovo 7-10% Mluvené slovo 5-9% Mluvené slovo 5% 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: infoOrrtv.cz, http:/AíVWw.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: 

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 

Jiráskova 78 

586 01 Jihlava 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/158/04 / W 
Zasedání Rady 17/ poř. č. 14 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 pfsm. b), § 12 odst. 8 
a § 2 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysílání) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 8. září 2004 toto 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio Vysočina 94,3 FM prostřednictvím 
vysílačů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/279/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, 
se na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 3. května 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 16. srpna 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 2004.08.16.14, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 3. května 
2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona o vysílání, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o 
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší 
dobu. 

ROZHODNUTÍ: 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona o vysílání Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje 
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o vysílání. 

http://infoOrrtv.cz


Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti: 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 28. července 2004; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu v Jihlavě, že ke dni 18. května 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Jihlavě, že ke dni 19. května 2004 nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními: 

VZP ČR Jihlava ze dne 19. května 2004, že nemá žádný splatný nedoplatek na pojistném a na penále; 
ZP MV ČR Brno ze dne 19. května 2004, že neeviduje splatný nedoplatek na pojistném a na penále; 

• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního a kontrolního orgánu: 

František Vostál -12 . srpna 2004 - nemá záznam 
Kristýna Vostálová - 16. srpna 2004 - nemá záznam 

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

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci 
prodloužila na dobu do 3. května 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 13. srpna 2004. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona o vysílání. 

V Praze dne /N . září 2004 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, emai l : info@rrlv.cz, http://www.rrlv.cz 

Účastník řízení: František VOSTÁL, s.r.o. 
Jiráskova 78 
Jihlava 
586 01 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/263/05 
Zasedání Rady 23/poř. č. 39 
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaiglová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 21 . prosince 2005 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio 
Vysočina 94.3 FM, udělené na základě rozhodnutí č.j. č.j. Ru/279/00 (ve znění pozdějších změn), o kterou 
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 15. listopadu 2005, a to se : 

změnou licenčních podmínek spočívající ve změně názvu programu Rádio Vysočina 94.3 FM na Hltrádio 
Vysočina 94.3 FM. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu. 

Správní poplatek dle § 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. byl účastníkem řízení uhrazen. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., v platném 
znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne L4~. ledna 2006 

mailto:info@rrlv.cz
http://www.rrlv.cz


RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova tií)/6,120 00 Praha 2 

TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 
www.rrtv.cz 

FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. 
Jiráskova 78/1424 
58601 Jihlava 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2013/544/bar/FRA 
Č.j.: bar/4482/2013 
Zasedání Rady č. 19 - 2013 / poř.č.: 35 

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."), vydává toto 

Rada uděluje společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. se sídlem Jiráskova 78/1424, 586 01 Jihlava, 
identifikační číslo 26220407, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro 
program Hitrádio Vysočina 94.3 FM na kmitočtu 94,3 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště 
Jihlava, kmitočtu 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Třebíč a kmitočtu 91,2 MHz 
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Hitrádio Vysočina 94.3 FM 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 94,3 MHz / 1 0 kW, vysílací stanoviště Jihlava 
• 95,8 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Třebíč 
• 91,2 MHz /100 W, vysílací stanoviště Velké Meziříčí 

Základní programová specifikace: 
Hudební regionální stanice 

Další programové podmínky: 
Podle licence čj. Ru/279/00 ze dne 7 . 1 1 . 2000 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
Vysočina 94.3 FM šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. 
Ru/279/00 ze dne 7. 11. 2000 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 3. 5. 2015. 

R O Z H O D N U T I 

4482-1 
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Dne 21 . června 2013 pod čj. 6373/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele FRANTŠEK VOSTÁL 
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 FRANTIŠEK VOSTÁL 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 vysílání 
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 provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - 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 18. 6. 
2013. 

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: 15.10.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.9.2013, diagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.10.21 17:36:23 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. . 0 0 0 Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-73 340/2013-613 ze dne 10. 7. 2013. 
Diagram využití VKV radiových kmitočtů JIHLAVA-MESTO 94,3 MHz, TREBIC-KONESIN 95,8 MHz, VELKÉ MEZIRICI 6 91,2 MHz, 
stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22 /2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání. 
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Jedn. identifikátor 249639 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10675/2017-
blu  
Sp. zn. 2017/416/blu  
Zasedání Rady   12-2017/poř. č. 32 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 18. 7. 2017, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a 
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto: 
 
 

r o z h o d n u t í : 
 
 
Rada uděluje provozovateli FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. IČ: 26220407, se sídlem Jiráskova 
1424/78. 58601 Jihlava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Vysočina 94.3 FM (licence č.j. 
Ru/279/00/202)  podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
názvu programu na nový název Hitrádio Vysočina a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto 
změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění 
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 13. dubna 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/6978/2017-vra) provozovatele 
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (dále jen „provozovatel“) o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
Vysočina 94.3 FM (licence č.j. Ru/279/00/202) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu a licenčních podmínek programu. Provozovatel 
svou žádost následně doplnil podáním (č.j. RRTV/8874/2017-vra), které bylo Radě doručeno dne 
6. června 2017. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či změnou 
licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 
Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 
Jiráskova 1424/78, 
58601 Jihlava 



Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 19. dubna 2017 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady a o zahájení řízení a doplnění žádosti byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, 
jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru 
technických parametrů byly zamítnuty). Žádný subjekt se v dané lhůtě k žádosti provozovatele 
nevyjádřil. 
 
Rada v rámci správního řízení posuzovala, zda bude i po požadovaných změnách zachována 
základní programová specifikace a zda by požadované změny nevedly k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 
 
 
Změna názvu 
 
Provozovatel žádá o změnu názvu programu ze stávajícího názvu “ Hitrádio Vysočina 94.3 FM“ 
na nový název “Hitrádio Vysočina“.  
 
Provozovatel svou žádost odůvodňuje tím, že Hitrádio Vysočina 94.3 FM v současné době vysílá 
v regionu na třech kmitočtech, 94.3 FM, 95,8 FM a 91.2 FM. Dle provozovatele současný název 
stanice nereflektuje reálnou situaci, ve které se nachází. V lokalitách pokrytých signálem na jiném 
kmitočtu než je mateřský, dochází ke zmatení posluchačů při marketingových aktivitách stanice. 
  
V současné době nevysílá pod požadovaným ani obdobným názvem žádný program jiného 
provozovatele. Navrhovaná změna názvu tedy nemůže vést k případné újmě provozovatele 
stávajícího programu, který by mohl být v důsledku podobného názvu zaměnitelný s programem, 
o jehož změnu je žádáno. Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě 
důvod pro neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované 
účastníky licenčního řízení.  Rada tudíž mohla vyslovit se změnou názvu programu souhlas. 
 
 
Změna licenčních podmínek: 
 
Licence byla udělena v roce 2000 v licenčním řízení o více účastnících. Od udělení licence nebyly 
licenční podmínky měněny (s výjimkou změny názvu programu z  
Rádio Vysočina 94,3 FM  na Hitrádio Vysočina 94.3 FM dle rozhodnutí Rady č.j. Rz/263/05 ze 
dne 4. ledna 2006). Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu se změnou licenčních 
podmínek musela Rada posoudit, zda by požadovaná změna nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. K tomuto posouzení bylo potřeba porovnat současné licenční 
podmínky programu s navrhovanými změnami.  
 

 
Základní 
programová 
specifikace 

Hudební 
formát 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Zpravodajství a 
servisní 
informace 

 
Programové 
schéma 

Současný 
stav 

 

Hudební 
regionální 
stanice 

 

Převážně 
pop-
rockové 
hity 80.-
90. let. 
Aktivní 
hudební 
rotace 

 
v denním 
průměru 10 
% 

 
20 – 35 
let 

 

Zpravodajství - 
ve všední dny v 
čase 6:00 - 
17:00 hodin 
jednou za půl 
hodiny, v čase 
9:00 - 20:00 
hodin bude 

 

6.00-9.00 Ranní 
vysílání; 9.00- 13.00 
dopolední vysílání; 
13.00-17.00 
odpolední vysílání; 
17.00-20.00 
podvečerní vysílání; 
20.00- 24.00 večerní 



jsou 
zastoupe
ny hity z 
let 80., 
90. a hitů 
současný
ch. 
Poměr 
české a 
slovenské 
hudební 
tvorby činí 
10 - 25%. 

jedenkrát 
v hodině. Počet 
zpravodajských 
relací o víkendu 
není dle licence 
specifikován. 
 
 

vysílání; 24.00 – 6.00 
noční vysílání.  
Víkend: 6.00-9.00 
ranní vysílání, 9.00-
17.00 víkendové 
vysílání; 17.00-20.00 
podvečerní vysílání;  
20.00- 24.00 večerní 
vysílání; 24.00 – 6.00 
noční vysílání 
 
Pořady dle licence:  
Týden v regionu, 
Reportáže RADIA 
VYSOČINA, Co se 
děje na Vysočině, 
Ucho RÁDIA 
VYSOČINA. 

Navrhované 
změny 

 

Hudební 
regionální 
stanice 

 
Širší 
hudební 
spektrum;  
rozmezí 
od 90. let 
až po 
současné 
hudební 
trendy. 
Poměr 
české a 
slovenské 
hudební 
tvorby se 
bude 
pohybova
t v 
rozmezí 
10 - 15%. 

 
v denním 
průměru  
9 – 12 % 

 
20 - 45 
let  

 
Počet a 
umístění 
zpravodajských 
relací - pracovní 
dny v čase 6:00 
až 9:00 dvakrát 
v hodině a v 
čase 9:00 až 
18:00 jednou v 
hodině. 
Regionální 
informace 
v míře potřeb 
veřejnosti. 
Každá hlavní 
relace bude 
obsahovat i 
informace o 
počasí a 
dopravní servis. 

 
Programové schéma 
odráží očekávání, 
potřeby a preference 
posluchačů, a to 
rozdílně v 
jednotlivých částech 
dne. Tyto potřeby a 
preference jsou 
rozdílné ráno, 
dopoledne, 
odpoledne, večer i v 
noci. 
 
Provozovatel žádá o 
zrušení pevného 
stanovení časových 
bloků a pořadů 
v programovém 
schématu. 
 

 
 
 

 Změna licenčních podmínek vychází ze snahy provozovatele reflektovat současný vývoj 
na rozhlasovém trhu a reagovat na průzkumy zaměřené na posluchačskou základnu. 

 Základní programová specifikace zůstává beze změny. 

 Změna týkající se vymezení hudebního formátu je provozovatelem zdůvodňována 
potřebou přizpůsobit hudební formát aktuálním požadavkům posluchačů, pro které již není 
hudba 80. let, vymezená ve stávajícím hudebním formátu, atraktivní.  Proto provozovatel 
navrhuje hranici 80. let z hudebního formátu vypustit. Zároveň chce provozovatel snížit 
podíl české a slovenské hudební tvorby ze současného rozmezí 10-25% na 10-15%. Toto 
provozovatel odůvodňuje tím, že dle něj současná česká i slovenská hudební produkce 
dlouhodobě neprodukuje větší množství hudby, vhodné pro cílovou skupinu posluchačů. 
Požadovaná změna koresponduje s vymezením programu i jeho základní programovou 
specifikací. 



 Provozovatel žádá o úpravu podílu mluveného slova na 9-12% v denním průměru ze 
současné hodnoty 10%. Podle provozovatele jde pouze o mírnou změnu, neboť v 
původních licenčních podmínkách je podíl mluveného slova nastaven na 10% mluveného 
slova oproti 80% hudby s tím, že podíl reklamního vysílání může dosahovat až 10% z 
celkového objemu vysílacího času. Cílem provozovatele má zde být zaměřit se na 
zkvalitnění mluvených sdělení a zvýšit jejich atraktivnost pro posluchače. Dle Rady 
nedojde při udělení souhlasu k výrazné změně podílu mluveného slova a požadovaná 
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  

 Provozovatel navrhuje změnit vymezení cílové skupiny posluchačů na 30 – 45 let. Dle 
současných licenčních podmínek ej cílová skupina vymezena jako posluchači “zejména 
ve věku 20 - 45 let - mladí, dospělí, ekonomicky již převážně aktivní obyvatelé 
Českomoravské Vysočiny". Tuto změnu provozovatel zdůvodňuje tím, že dle jím 
provedeného průzkumu stávající hudební formát rovněž oslovuje posluchače na hranici 
středního věku; dále provozovatel uvádí, že navrhovaná úprava vysílacího schématu je 
konformní uvedenému věkovému přesahu. Dle Rady navrhovaná změna cílové skupiny 
koresponduje s charakterem programu a se změnou cílové skupiny lze vyslovit souhlas.  

 V oblasti zpravodajství a servisních informací by provozovatel rád upravil schéma a počet 
zpravodajských relací tak, že počet a umístění zpravodajských relací bude v pracovní dny 
v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 18:00 jednou v hodině. Regionální 
informace budou zařazovány v míře potřeb veřejnosti. Dále provozovatel navrhuje zrušit 
přesnou strukturaci (formát) zpravodajské relace, protože se podle žádosti její skladba 
dynamicky mění podle aktuálního politického a společenského dění doma i v zahraničí. 
Dle požadované změny není vymezeno vysílání zpravodajských relací během víkendu. 
Celkový počet a zařazení zpravodajských relací během víkendu ale není vymezen ani dle 
stávajících licenčních podmínek programu a nedochází tak k negativní změně 
víkendového zpravodajství. Dle Rady navrhované změny neznamenají snížení 
informačního přínosu programu a nevedly by k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. 

 Provozovatel žádá o zrušení původních programových bloků, jelikož jejich původní 
podoba dle provozovatele nereflektuje vývoj rozhlasového trhu, neumožňuje zařazovat do 
vysílání nové programové prvky a vede ke stagnaci programu. Provozovatel tudíž usiluje 
o možnost volného časového uspořádání bez přesného časového vymezení jednotlivých 
bloků, kdy bude moci zařazovat jednotlivé programové prvky dle aktuálních potřeb.   
Programové prvky podle žádosti provozovatele budou reflektovat obvyklé části dne (ráno, 
dopoledne, odpoledne, večer a noc).  Provozovatel dále žádá o možnost zrušit 
v licenčních podmínkách vyjmenované pořady, neboť se podle něj obsah těchto speciálů 
se postupně plynule rozptýlil do standardních programových prvků, jakými jsou 
zpravodajské relace a moderátorské vstupy, a v rámci nich jsou témata těchto pořadů 
reflektována.  

 
 
Shrnutí: 
 
Na základě výše uvedeného dospěla Rada k závěru, že základní programová specifikace zůstává 
i po požadovaných změnách zachována a že požadované změny licenčních podmínek nemění 
charakter programu a nevedly by k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  
 
Na základě výše uvedeného Rada udělila s požadovanými změnami souhlas, tak jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí. 
 
 
 



P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Přílohy 
 
Licenční podmínky programu Hitrádio Vysočina (licence č.j. Ru/279/00/202) 
 
 
Rozdělovník 
 
Jaroslav Jirkovský, Ve vilách 6/330, 58601 Jihlava-Horní Kosov 

 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu Hitrádio Vysočina (licence č.j. Ru/279/00/202) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
 
 
Název stanice:                                                  Hitrádio Vysočina 

Časový rozsah vysílání:                                  24 hodin   

Základní programová specifikace:                 Hudební regionální stanice 

Cílová skupina:                                                 20 - 45 

 
 
a) Profil stanice  

1. Hudební rozhlasová stanice  
2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění  
3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače  
4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata  
5. Zábava  

 
 
b) Charakteristika programu  
 
Základním cílem programu Hitrádia Vysočina je působit jako každodenní společník 
posluchačů, které má příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout 
spolehlivý a hodnotný informační servis. Tematicky a obsahově je prvořadé reflektovat ve 
vysílání dění v regionu a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního dění. 
 

c) Programové schéma  
 
Programové schéma Hitrádia Vysočina odráží očekávání, potřeby a preference našich 
posluchačů, a to rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme zběžného denního 
cyklu posluchačů, z jejich životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou 
rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne, večer i v noci.  
 
Rozdíly mezi jednotlivými částmi dne se v důsledku toho liší podílem mluveného slova, který 
je nejvyšší v ranním vysílání s důrazem na informační nebo naopak zábavní složku vysílání, 
výběrem konkrétních témat a programových prvků a formou jejich zpracování a podání. 
Vysílací schéma navrhujeme tak, aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich 
posluchačů, nezávisle na tom, ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio Vysočina 
poslouchat.  
 
Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 9-12%. 
 
Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  
1) zpravodajství  
2) informace a servis 
3) malá publicistika 
4) zábava 
5) promotion. on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství 
 



d) Zpravodajství  
 
Základním posláním zpravodajství na Hitrádiu Vysočina je informovat intenzivně, obsáhle a 
nezávisle především o regionálních událostech. Své místo ovšem mají i nejdůležitější 
informace z celonárodního dění. z ostatních regionů České republiky a ze světa. Hlavními 
požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, důvěryhodnost, 
srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv.  
 
Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou 
aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají 
regionu, jsou často prioritní.  
Před nebo po zpravodajských relacích bude zařazena předpověď počasí, obsahující podle 
potřeb veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách, a dopravní servis, 
zahrnující informace o sjízdnosti silnic, o probíhajících uzavírkách, dopravních nehodách a 
průjezdnosti regionálních komunikací i hlavních silničních tahů v ČR.  
 
Jednotlivá vydání zpráv - zpravodajské relace - jsou v programu zařazovány ve všední dny v 
každé hodině od 6. hodiny ranní až do 18. hodiny včetně. Konkrétní zařazení hlavního 
zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 6:00 hod. až 9:00 hod. je navíc hlavní 
zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem. 
Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 8 do 17 hod. Počet víkendových 
zpravodajských relací a jejich umístění je dáno aktuálním děním.  
 
Pokud si to vyžádá aktuální potřeba, mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny 
i zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách, a to jednou v hodině, vždy na začátku 
hodiny. 
 
 
e) Hudební formát  
 
Hudební formát Hitrádia Vysočina si klade za cíl oslovit velmi širokou skupinu posluchačů. 
Tento formát nabízí skladby z širšího hudebního spektra, není věnován jen úzce vymezeným 
hudebním stylům pro menší skupiny posluchačů. Výběr konkrétních hudebních skladeb se 
pohybuje v rozmezí od 90. let až po současné hudební trendy.  
 
Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu Hitrádia Vysočina, který chceme 
posluchačům nabídnout, jsou co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost. 
 
Náš hudební formát je podpořen kontinuálním testováním písní. Tato metoda nám zaručuje, 
že získáme v časové řadě výsledky, díky kterým dokážeme pružně reagovat na potřeby a 
preference posluchačů a ti se tak přímo podílí na vlastní programové dramaturgii.  
 
Poměr české a slovenské hudební tvorby se bude pohybovat v rozmezí 10 - 15%. 
 
 
Kontrolovatelné programové prvky:  

1. Poměr mluveného slova je v denním průměru cca 9-12 %.  

2. Počet a umístění zpravodajských relaci  - pracovní dny v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině 
a v čase 9:00 až 18:00 jednou v hodině. 

3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti.  



4. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti 
servisní informace o počasí a podle aktuálnosti také informace o meteorologických výstrahách 
a dopravní servis.  

5. Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci 
zahraniční se bude pohybovat v rozmezí 10 – 15%. 

 

 

 

 



 

Jedn. identifikátor 281299-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/13336/2018-str  
Sp. zn. RRTV/2018/564/str  
Zasedání Rady   11-2018/poř. č. 11 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 26.6.2018, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), 
§ 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 
vydala toto  
 

 
r o z h o d n u t í :  

 
 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou 
společností Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 252 57 293, Radio Dobrý den, spol. s r.o., IČ: 602 
79 001, AZ Rádio s.r.o., IČ: 253 25 418, FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., IČ: 262 20 407 formou fúze 
sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 267 65 586. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 29. května 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/11930/2018-vra) právního zástupce 
společností MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 267 65 586, Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 252 57 293, 
Radio Dobrý den, spol. s r.o., IČ: 602 79 001, AZ Rádio s.r.o., IČ: 253 25 418, FRANTIŠEK 
VOSTÁL s.r.o., IČ: 262 20 407 o udělení souhlasu s přeměnou provozovatelů rozhlasového 
vysílání Radio Černá Hora II. s.r.o., Radio Dobrý den, spol. s r.o., AZ Rádio s.r.o., FRANTIŠEK 
VOSTÁL s.r.o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., která je 
rovněž provozovatelem rozhlasového vysílání.  
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 31. května 2018 vyvěšeno na elektronické úřední desce 
Rady. Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. Podání žádosti nepodléhá správnímu 
poplatku. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, 
která je společníkem více než jedné právnické osoby – provozovatele vysílání s licencí se 100% 
majetkovou účastí, po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich 
přeměnit formou fúze sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít 
formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. 
 

 
Mgr. Petr Šťastný, advokát 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
Radio Černá Hora II. s.r.o. 
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
AZ Rádio, s.r.o. 

FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. 



Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. má 100% majetkovou účast ve všech výše uvedených 
společnostech. Plné moci zástupce všech dotčených subjektů byly součástí žádosti o udělení 
předmětného souhlasu. 
 
V důsledku požadované změny nedojde k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 
Sb., neboť společnost MEDIA BOHEMIA a. s., spolu s provozovateli, na jejichž podnikání se tato 
společnost majetkově podílí, pokrývá svým vysíláním 289,9 % obyvatel České republiky, 
přičemž tento údaj zůstane po udělení souhlasu s předmětnou změnou stejný, neboť společnost 
MEDIA BOHEMIA a. s. již byla společníkem. 
 
Požadovaný souhlas je rovněž v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o 
střetu zájmů a Rada tudíž souhlas s předmětnou fúzí udělila, přičemž jejím rozhodným dnem je 
datum 1. 1. 2018. 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a § 65 zákona 
č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
Rozdělovník 
Mgr. Petr Šťastný, advokát, Melounová 520/4, 12000 Praha 2 
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2 
Radio Černá Hora II. s.r.o., Dlouhá 200, 50003 Hradec Králové 
Rádio Dobrý den, spol. s r.o., Papírová 537, 46001 Liberec 
AZ Rádio, s.r.o., Koperníkova 794, 12000 Praha 
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., Jiráskova 1424/78, 58601 Jihlava 

 



 

Jedn. identifikátor 354327-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10287/2020-str  
Sp. zn. RRTV/2020/501/str 
Zasedání Rady   11-2020/poř. č. 25 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 16.6.2020, Praha 
 
 
 
 

 
ROZHODNUTÍ 

 
 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 
1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto  

 
 

r o z h o d n u t í : 
 

 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Hitrádio Vysočina (licence Ru/279/00 ze dne 7. 11. 2000) podle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  
 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 

 

 
Dne 15. května 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/8336/2020-vra) provozovatele MEDIA 
BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Vysočina (licence Ru/279/00 ze dne 7. 11. 2000) 
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek 
programu. 
 
 
 
 
 
 

 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 



 
Základní programová 

specifikace 
Mluvené slovo Zpravodajství 

Současný 

stav 

Hudební regionální 

stanice 

V denním průměru cca 

9-12% 

Ve všední dny v každé 
hodině od 6. hodiny ranní až 

do 18. hodiny včetně. 
Konkrétní zařazení hlavního 
zpravodajství je vždy v celou 
hodinu. V čase 6:00 hod. až 

9:00 hod. je navíc hlavní 
zpravodajská relace vždy 
jednou v hodině doplněna 

kratším zpravodajským 
přehledem. Víkendové 

zpravodajské relace jsou 
zařazovány v časech od 8 do 
17 hod. Počet víkendových 

zpravodajských relací a jejich 
umístění je dáno aktuálním 

děním. 

Požadovaná 

změna 
Hudební regionální 

stanice 

Od 5 do 22 hodin 6-
10%, od 22 do 5 hodin 

do 5% 

Ve všedních dnech 
minimálně 25 % z celkového 
objemu mluveného slova. O 

víkendu dle aktuálního dění a 
míry potřeb veřejnosti. 

 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence k provozování vysílání prostřednictvím 
uvedeného základního souboru technických parametrů jediným účastníkem, Rada oznámení o podané 
žádosti pouze vyvěsila dne 21. května 2020 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané 
žádosti nevyjádřil. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu  musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
V důsledku požadované změny dojde pravděpodobně ke snížení celkového objemu podílu mluveného 
slova a zpravodajství na celkovém vysílacím čase, avšak nikoliv takovým způsobem, aby nebylo možné i 
nadále plnit základní programovou specifikaci. 
 
V daném případě není možné usuzovat, že požadovaná změna licenčních podmínek by vedla k neudělení 
předmětné licence na základě veřejného slyšení, neboť licence byla udělena před nabytím účinnosti 
zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá zákonná kritéria uvedená v žádosti o licenci nebyla 
samostatně bodově hodnocena a žadatel byl nadto jediným účastníkem původního licenčního řízení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Licenční podmínky 



Příloha - Licenční podmínky 

 

Provozovatel:  MEDIA BOHEMIA a.s. 

Název programu:   Hitrádio Vysočina (licence č.j. Ru/279/00 ze dne 7. 11. 2000) 

Časový rozsah vysílání:  24 hodin denně  

 

Základní programová specifikace:  

Hudební regionální stanice  

 

Cílová skupina:  

20-45 let  

 

a) Profil stanice  

1. Hudební rozhlasová stanice  

2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění  

3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače  

4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata  

5. Zábava  

b) Charakteristika programu  

Základním cílem programu Hitrádia Vysočina je působit jako každodenní společník posluchačů, které 

má příjemně, naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout spolehlivý a hodnotný informační 

servis. Tematicky a obsahově je prvořadé reflektovat ve vysílání dění v regionu a stát se nedílnou 

součástí místního společenského a kulturního dění.  

c) Programové schéma  

Programové schéma Hitrádia Vysočina odráží očekávání, potřeby a preference našich posluchačů, a to 

rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme z běžného denního cyklu posluchačů, z jejich 

životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne, 

večer i v noci.  

Rozdíly mezi jednotlivými denními částmi se v důsledku toho liší podílem mluveného slova, který je 

nejvyšší v ranním vysílání, důrazem na informační nebo naopak zábavní složku vysílání, výběrem 

konkrétních témat a programových prvků a formou jejich zpracování a podání. Vysílací schéma 

navrhujeme tak, aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich posluchačů, nezávisle na tom, ve 

kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio Vysočina poslouchat.  

Poměr mluveného slova v programu je v časovém pásmu od 5 do 22 hodin 6-10 %, v časovém pásmu 

od 22 do 5 hodin pak do 5 %, přičemž obsahem vysílání je zde proud hudby a identifikace stanice s 

možností zařazení zpravodajských nebo servisních informací.  

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  

1) zpravodajství  

2) informace a servis  



3) malá publicistika  

4) zábava  

5) promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství  

d) Zpravodajství a servis  

Základním posláním zpravodajství na Hitrádiu Vysočina je informovat intenzivně, obsáhle a nezávisle 

především o regionálních událostech. Své místo ovšem mají i nejdůležitější informace z celonárodního 

dění, z ostatních regionů České republiky a ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského 

týmu jsou objektivita, aktuálnost, důvěryhodnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv.  

Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou aktuálnost, 

blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají regionu, jsou ve většině 

případů prioritní.  

V rámci zpravodajství a servisu bude zařazena předpověď počasí, obsahující podle potřeb veřejnosti i 

aktuální informace o znečištění ovzduší, a dopravní servis, zahrnující informace o sjízdnosti silnic, o 

probíhajících uzavírkách, dopravních nehodách a průjezdnosti hlavních silničních tahů v ČR.  

Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy apod.) 

tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova. Součástí 

zpravodajských relací a zejména pak servisu je také regionální složka. Počet víkendových 

zpravodajských relací a jejich umístění bude odpovídat aktuálnímu dění a míře potřeb veřejnosti.  

e) Hudební formát  

Hudebních formát Hitrádia Vysočina si klade za cíl oslovit velmi širokou skupinu posluchačů. Tento 

formát nabízí skladby z širšího hudebního spektra, není věnován jen úzce vymezeným hudebním stylům 

pro menší skupiny posluchačů. Výběr konkrétních hudebních skladeb se pohybuje v rozmezí od 90. let 

až po současné hudební trendy.  

Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu Hitrádia Vysočina, který chceme posluchačům 

nabídnout, jsou co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost.  

Náš hudební formát je podpořen kontinuálním testování písní. Tato metoda nám zaručuje, že získáme 

v časové řadě výsledky, díky kterým dokážeme pružně reagovat na potřeby a preference posluchačů a 

ti se tak přímo podílí na vlastní programové dramaturgii.  

Poměr české a slovenské hudební tvorby se bude pohybovat v rozmezí 10-15 %.  

Kontrolovatelné programové prvky:  

1. Poměr mluveného slova v programu je v časovém pásmu od 5 do 22 hodin 6-10 %, v časovém pásmu 

od 22 do 5 hodin pak do 5 %, přičemž obsahem vysílání je zde proud hudby a identifikace stanice s 

možností zařazení zpravodajských nebo servisních informací.  

2. Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy 

apod.) tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova.  

3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti.  

4. Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční se 

bude pohybovat v rozmezí 10-15 %. 


