RADA CESKE REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
^JJMTOO Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz

ROZHODNUTI O UDĚLENI

http://www.rrtv.cz

LICENCE

Účastník řízení: MEDIA Party spol. s r.o.
Velké náměstí 1
Hradec Králové
PSČ: 500 01
Jednatel: Boris Kudláček
Jiří Kórber
Způsob jednání: Každý z jednatelů jedná samostatně.

Č.j.: Ru/283/Oo/W
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
rozhodnutí:

1) Rada uděluje
společnosti MEDIA Party spol. s r.o., se sídlem v Hradci Králové, Velké
náměstí 1, IČO: 60931027 l i c e n c i
k provozování
rozhlasové
stanice
s n á z v e m Rádio OK.

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 7.6.2001 do 7.6.2007.
2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio OK. Časový rozsah vysílání je 24
hodn denně. Základní charakteristika programu: Regionální hudební stanice s těžištěm v 80. a 90.
letech s krátkým zpravodajstvím a servisem informací.

3) Technické prostředky určené k vysílání:
kmitočtová síť sestávající z kmitočtů :

93,9 MHz/100 kW P A R D U B I C E
103,4 MHZ/ 1 kW H R A D E C KRÁLOVÉ
dle příslušných listů technických parametrů.
V souladu s ustanovením § 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 0505. Tyto údaje tvoří text 9 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2 a příloha č. 3.
Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0505, doručená Radě dne
21.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2581,, s údaji stanovenými v § 11
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové
stanice Rádio OK, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle C, vložce 5770, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Raiffeisenbank a.s ,
pobočka Hradec Králové ze dne 27.7.2000), 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 MEDIA Party 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 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 10.8.2000.

P OUČENÍ :

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.

V Praze dne 7.11.2000

Ing. Martin Muchka
místopředseda Rady České republiky pro
rozhlasové a-fefévizní vysíláni
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Příloha č.l
Název stanice:
Rádio OK
Časový rozsah vysílání:
24 hodin
Základní charakteristika programu:
Regionální hudební stanice s těžištěm v 80. a
90.1etech s krátkým zpravodajstvím a servisem informací

Profil stanice
/.../Radio O K je rozhlasovou stanicí s hudebně-zábavným programem
s posílenou informační složkou, orientující se na nejširší vrstvy populace.
Převažující posluchačskou skupinu tvoří dospělí posluchači ve věku 20 - 50
let./.../
/.../ podíl mluveného slova tvořit zhruba 10% až 15% vysílacího času, podíl
reklamy a hudby pak zbývajících 85% až 90%.

Charakteristika programu
/.../

hudebně-zábavný program a plnohodnotný informační a kulturní

servis. /.../
Vysílací bloky
Radio

O K bude

moderní

regionální

stanicí

s hudebně

zábavným

programem a plnoformátovým zpravodajstvím, zaměřenou na posluchače
v produktivním věku./.../
/.../ Ranní programový blok má za úkol poskytnout posluchači kompletní,
aktuální a kvalitní informační servis. Jeho charakteristickými prvky jsou
maximálně posílené zpravodajské vstupy, dopravní servis a aktuální
informace o počasí, přehledy tisku, popř. informace o očekávaných
událostech dne.
Na

ranní

program

navazuje dopolední

magazín,

který

je

tvořen

kaleidoskopem publicistických rubrik, informací a zajímavostí. Součástí
tohoto bloku budou též rozhovory s významnými a zajímavými osobnostmi
ze všech oblastí společenského života.
Následuje polední programový blok, ve kterém se zvyšuje podíl hudby/.../

i

/.../ Odpoledne

dochází ke změně

charakteru

vysůáaL Je zde khtdern

mnohem vyšší důraz na informace o aktuálních událostech, které nastaly v
průběhu dne, a to jak v v rámci východočeského regionu, tak i v
celorepublikovém kontextu. Především se jedná o témata ze zdravotnictví,
hospodářství a ekonomiky, životního prostředí, služeb, kultury a volného
času.
Večerní programový blok je zaměřen na mladší cílové skupiny posluchačů,
které jsou v tomto čase dominantní. Proto tady bude významnou část
vysílání tvořit hudební složka.
V nočních hodinách vysílá Rádio O K pásmo složené z nejúspěšnějších
vystoupení, show a scének našich nejpopulárnějších herců, komiků a
bavičů. Tento typ pořadu se v minulosti ukázal jako naprosto jedinečný a
velmi úspěšný.
Zpravodajství
Rádio OK zajišťuje pro své posluchače aktuální zpravodajství,

informující

intenzívně, obsáhle a nezávisle především o regionálních událostech. Stranou
v

nejsou ani nejdůležitější informace z ostatních regionů České republiky a ze světa.
/.../

Hlavní zprávy Radia OK budou vysílány v časech 5:00 - 19:00 hodin, vždy pět
minut před celou, v ranním vysílání v pracovní dny od 5:00 do 9:00 hod. také
v cca 30. minutě každé vysílací hodiny. V čase 12:00-14:00 hodin je zpravodajství
orientováno na kulturní události a zajímavosti ze světa.
Nej větší požadavky na zpravodajství jsou kladeny v průběhu ranního programu
Radia OK, kdy má rozhlas obecně funkci prvního informačního média a zájem o
informace je v rámci denního cyklu nejvyšší. Právě v tomto bloku jsou
zpravodajské relace doplněny o pořady typu Přehled tisku,

Kalendárium,

Očekávané události nebo Kurzovní lístek. Délka hlavních zpráv v ranním vysílání

dosáhne 3 minut, v ostatních částech dne budou hlavní zprávy trvat přibližně 2
minuty.
Po všech zpravodajských relacích následuje předpověď počasí, obsahující podle
potřeb veřejnosti i aktuální informace o znečištění ovzduší, a dopravní servis,
zahrnující informace o sjízdnosti silnic ve východních Čechách, o probíhajících
uzavírkách, dopravních nehodách, průjezdnosti hlavních silničních tahů, včetně
dalších

důležitých

čerstvých

informací

pro

řidiče.

Součástí

dopravního

zpravodajství je i tzv. Modrá linka Radia OK, která umožňuje posluchačům přímé
vstupy do vysílání s aktuálními informacemi z dopravy.
Hudební formát
/.../

Formát Radia O K je dán výběrem skladeb od 60. let do současností. /.../
/.../Třetina programu je postavena na největších hitech posluchačsky velmi
vděčného období 60. a 70.1et. Tato část programu se však nebude věnovat pouze
popu zastoupenému skupinami jako je ABBA, Bee Gees, Smokie, Olympic, nebo
Beatles a interprety jako Marta Kubišová nebo Petr Novák. Nechceme zapomenout
ani na Rolling Stones, Boba Dylana nebo duo Simon & Garíunkel.
Další třetinu hudebního programu jsou písně z 80. a první poloviny 90. let,
představované například Eltonem Johnem, Lucií Bílou, Philem Collinsem, Jankem
Ledeckým, Tinou Turner a Celině Dion.
Poslední třetinu tvoří hudební produkce od 2. poloviny 90. let do současnosti a
interpreti jako The Corrs, Backstreet Boys, Britney Spears nebo Robbie Williams.
Podíl české hudby v celkovém hudebním programu je asi 20 %, což vyplývá ze
struktury našich posluchačů.
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Návrh vysílacího schématu

Vysílací

čas

PONDĚLÍ I ÚTERÝ

I STŘEDA

\ČTVRTEK\

00.00 -01.00
01.00 - 02.00
02.00 - 03.00
03.00 - 04.00
04.00-05.00

NOČNÍ LET NA VLNÁCH OK

05.00 - 06.00

RANNÍ1 JÍZDA

NEDĚLE
NOČNÍ LET NA VLNÁCH OK

RANO V POSTELI

06.00-07.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00

PÁTEK

DOPOLEDNI OK HITY
DOPOLEDNÍ OK HITY

09.00- 10.00
10.00-11.00

OK lady
Písničky z dopisů

11.00-12.00
12.00-13.00

KLASICKÉ HITY

13.00-14.00
14,00-14.50

ODPOLEDNI OK HITY

ODPOLEDNI OK HITY

VEČER V KLUBU

VECERVKLUBU

KLASICKÉ HITY

15.00-16.00
16.00-17,00
17.00-18.00
18;00-19:00
19.00 -20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00 - 23.00 Hit - " O K "

Hit-"10"

Hit - " O K "

NOČNÍ LET NA VLNÁCH OK

23.00 -24.00
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EUROCHART
NOČNÍ LET NA VLNÁCH OK

I

Ranní jízda: 5:00 - 8:00 hodin

/. nejsilnější zastoupení

zpravodajství

2. přehledy ranního tisku, informace o očekávaných událostech dne
3. nižší podíl hudby
část je rozdělena do pravidelných patnáctiminutovek, které jsou odstartovány
hlavními zprávami pět minut před celou, zpravodajským souhrnem o půl a
servisními informacemi (informace o počasí, stavu ovzduší a dopravní situaci).
V jednotlivých čtvrthodinách poté následují jeden až dva vstupy, jejichž součástí
je přehled ranního tisku, souhrn očekávaných událostí, anketa a pravidelné ranní
soutěže.

Dopolední O K hity: 8:00 - 12:00 hodin
/. standardní rozsah zpravodajství
2. zábava a životní styl
3. vyšší podíl hudby
Rádio OK bude vysílat v tomto bloku zpravodajské relace pět minut před celou.

/.../

O
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Odpolední O K hity: 14:00 - 18:00 hodin

1. zpřehlednění

zpravodajství

2. témata týkající se kultury, volného času, zálib
3. navýšení podílu hudby
/.../ Dále je posíleno zastoupení hudby ve vysílání při zachování zpravodajské
složky, kde dojde pouze k mírnému zestručnění všech jejích prvků.

Večer v klubu: 18:00-22:00 hodin
1. zábavné vstupy
2. hitparády
3. hudební program
Večerním vysílání Radia OK je postaveno především na hudbě, na informacích
o hudbě nebo jejích interpretech a také na soutěžích a dalším kontaktu
s posluchači. Čas po 20:00 hodině je určen pravidelným hitparádám-Hitparádě
Radia OK a hitparádám Desítka a Eurochart.

Noční let na vlnách O K : 22:00 -05:00 hodin
Hudební program doplněný mluvenými bloky, složenými z nejúspěšnějších
vystoupení, show a scének našich nejpopulárnějších herců, komiků a bavičů.

Cílová skupina posluchačů
/.../ základní posluchačskou skupinu Radia O K jako regionální komerční
stanice budou tvořit dospělí posluchači ve věku 20 - 50 let.
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Účastník řízení: Media Party, s p o l . s r.o.
Velké náměstí 1
Hradec Králové
PSČ: 500 03
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Rozhodnutí o prodloužení licence
Č.j.: Rp/11/05
Zasedání Rady 24/poř. č. 29
Vyřizuje: Mgr. V. Valglová

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 23 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 ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 16. prosince 2004 toto

rozhodnutí:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio OK šířeného prostřednictvím vysílačů,
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/283/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, s e na
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 7. června 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 6. prosince 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 13, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 7. června 2015.
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 rozhlasové vysílání o dobu
8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti:
> ověřený výpis z obchodního rejstříku z 23. srpna 2004;
> čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní
řízení, řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace;
> potvrzení Finančního úřadu v České Lípě, že ke dni 23. srpna 2004 nemá daňové nedoplatky;
> potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Česká Lípa ze dne 24. srpna 2004, že 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 pojištěni
s potvrzeními:
1. VZP ČR Hradec Králové ze dne 29. listopadu 2004, že neeviduje splatný nedoplatek
2. ZP MV ČR Hradec Králové ze dne 29. listopadu 2004, že neeviduje splatný nedoplatek
3. VoZP ČR Hradec Králové ze dne 29. listopadu 2004, že je přihlášen jako plátce pojistného a
nevykazuje splatné závazky na pojistném ani na penále
4. ČNZP Praha, že k 26. listopadu 2004 neeviduje žádný splatný závazek;
> čestné prohlášení, že mu v posledních pěti letech nebyla zrušena licence nebo registrace;
> výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
1. Boris Kudláček - 1. prosince 2004 - nemá záznam
2. Miloš Procházka - 1. prosince 2004 - nemá záznam;
> čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání za zákona ani obchodních
společností zřízených provozovatelem vysílání ze zákona.

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a
licenci prodloužila na dobu do 7. června 2015.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 1. prosince 2004.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není možno podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

Spisová značka; 2008/395/mis/MED

r

MEDIA Party, spol. s. r.o.
Velké náměstí 1

Zasedání Rady 71 poř. č. 26
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová

L

500 02 Hradec Králové
J

ROZHODNUTÍ
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 č. 231/2001 Sb.") a ustanovení § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 9. dubna 2008 toto

rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli MEDIA Party, spol. s r. o., souhlas ke změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci Ru 283/00 dle § 21 odst 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
licenčních podmínek a to ve změně vysílacího schématu. Nové vysílací schéma je v příloze tohoto
rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.
Účastník řízení zaplatil dne 11. března 2008 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
Poučení:
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 11. dubna 2008

Příloha rozhodnutí - spisová značka: 2008/395/mis/MED
Název stanice: Rádio OK
Časový rozsah vysílání: 24 hodin
Základní programová specifikace: regionální hudební stanice s těžištěm v 80.-90. letech s krátkým
zpravodajstvím a servisem informací
Rádio OK je rozhlasovou stanicí, která je zaměřena na hudbu od 60. let až do současnosti.
Převažuje cílová skupina ve věku od 25 do 59 let.
Velký důraz je kladen na regionální informační servis.
Posluchači rádia OK by se měli pravidelně dozvídat regionální zprávy, dopravní situaci a také
předpověď počasí.
Důležitou součástí je podpora přímého kontaktu s posluchači, a to jak přímo ve vysílání, tak i face
to-face při nejrůznějších promo-aktivitách.
Zpravodajství a publicistika:
Pracovní dny: 4.00 - 9.00 hodin - vždy před celou vysílací hodinou
5.00-9.00 hodin - i v cca 25 minutě krátké ranní zprávy
13.00 - 18.00 hodin odpolední zprávy vždy cca 5 minut před celou
Sobota: 5.00 - 10. 00 hodin - vždy před celou vysílací hodinou
Hlavní ranní zprávy trvají cca 120-150 vteřin a v programu jsou v časech od 4.00 do 9.00 hodin
Vždy v 55. minutě, tj. cca 5 minut před celou hodinou. V sobotu se hlavní zprávy vysílají v časech
od 5.00 hodin do 10.00 hodin vždy cca v 55 minutě, tj. cca 5 minut před celou hodinou. V neděli a
během státních svátků se do programu nezařezují.
Krátké ranní zprávy jsou zařazovány do vysílání pouze ve všedních dnech - konkrétně v časech
od 5.00 hodin do 9.00 hodin cca v 25 minutě . průměrně trvají cca 60 vteřin.
Odpolední zprávy jsou řazeny ve všedních dnech. V programu se vysílají v časech od 13.00 hodin
do 18.00 hodin, vždy cca v 55 minutě. Jejich délka se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 vteřin.
Další nedílnou součástí zpravodajství Rádia OK je Dopravní servis (zpravodajství). To je
odbavováno průběžně během celého dne zejména podle potřeby a počtu aktuálních informací.
Zdrojem dopravního servisu jsou informace z internetových serverů, které se specializují na
dopravní zpravodajství, tiskové zprávy z příslušných úřadů a měst a také aktuální hlášení našich
posluchačů ze silnic.
Předpověď počasí je ve vysílání umístěna každou hodinu moderovaného vysílání. V ranním bloku
se předpovědi počasí věnujeme více intenzivně.
Ve víkendovém vysílání a svátečním vysílání se také objevují pozvánky na zajímavé společenské,
kulturní a sportovní akce. Také z toho důvodu je Rádio OK pravidelným mediálním partnerem
mnoha akcí v celém regionu.
Hudební formát
Základem hudebního formátu budou i nadále oblíbené a prověřené písničky od 60. let až do
současnosti. Důraz je kladen zejména na českou a slovenskou hudební tvorbu kde bude
dodržen 20% podíl. Ve výběru nebudou kromě české a slovenské produkce chybět ani
klasické zahraniční evergreeny.
Základem hudebního formátu jsou písničky od 60. let až do současnosti. Důraz je kladen
zejména na českou a slovenskou hudební tvorbu.

Kontrolovatelné programové prvky:
1. Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programu je v denním průměru 10-15% oproti
85-90%.
2. Počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase od 4:00 do 9:00 hod.
hlavní ranní zprávy vždy před celou , v cca 25 minutě od 5:00 do 9:00 hodin i krátké
ranní zprávy, v čase od 13:00 do 18:00 hodin odpolední zprávy vždy cca 5 minut před
celou. Zprávy v sobotu pouze mezi 5:00 až 10:00 hodin, vždy cca 5 minut před celou.
V neděli a o státních svátcích zprávy nebudou zařazovány.
3. Zpravodajství obsahuje v míře potřeb veřejnosti regionální i nadregionální informace.
4. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb
veřejnosti servisní informace o dopravě a o počasí.
5. Struktura hudebního formátu: podíl české a slovenské hudební tvorby ve vysílání
bude 20%.

Sp. zn./ldent.: 2 0 0 9 / 1 3 1 0 / z a b / M E D
N a š e z n . : zab/268/2010
Z a s e d á n í R a d y č. 2 - 2010 / poř.č.: 6

MEDIA BOHEMIA a.s.
' č : 26765586
K o p e r n í k o v á 794/6
12000 P r a h a 2
Česká republika

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 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 ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu udělila

souhlas

s fúzí

sloučením,

podle § 2 1 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatelů rozhlasového vysílání Rádio Venkow, spol.
s r.o. IC: 496 22 650, RÁDIO F M Plus Plzeň s.r.o. IČ: 405 25 694, Rádio Šumava s.r.o. IČ: 263
26 507, RÁDIO LIFE s.r.o. IČ: 474 71 026, MEDIA Party spol. s r.o. IČ: 609 31 027, ESA - rádio, s.r.o.
IČ: 629 54 202, RÁDIO CRYSTAL s.r.o. IČ: 622 40 030, "Rádio Děčín" s.r.o. IČ: 622 44 558,
R Á D I O MOST s.r.o. IČ: 183 82 878, RÁDIO METUJE, s.r.o. IČ: 620 26 607, ORION s.r.o. IČ: 180
50 743, Definitely s.r.o. IČ: 646 18 595, Rádio Dragon s.r.o. IČ: 182 26 558, North Music s r.o. IČ:490
98 713, RÁDIO FAKTOR s.r.o. IČ: 251 98 050, ELDORADIO s.r.o. IČ: 260 19 043, EN - DAXI, s.r.o.
IČ: 483 97 784, CITY MULTIMEDIA s.r.o. IČ: 256 14 029 a ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o. IČ: 262
32 880 na jednu nástupnickou společnost, a to na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586.

Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. je povinen Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30
dnů od zapsání změn v obchodním rejstříku.

Rada rozhodla na základě žádosti společníka ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, doručené dne 7.
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prosince 2009, pod č.j. 8150, ve znění doplnění žádosti ze dne 14. ledna 2010, č.j. 347, o udělení
souhlasu s přeměnou ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze
sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., na jednu nástupnickou společnost, a to na
společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586.
Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může
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.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí.

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

V Praze d n e : 19.1.2010
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ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a §
21 odst. 1, písm. a) 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
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli Media Party, spol. s r.o., IČ: 60931027, se sídlem Velké náměstí 1, 512
00 Hradec Králové souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio OK (licence č.j. Ru/283/00/188 ze dne
7. listopadu 2000) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
označení názvu programu z Rádia OK na RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY.
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne
22. dubna 2010.
Poučení:
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 má odkladný
účinek.

V Praze d n e : 18.5.2010

J U D r . Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
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MEDIA BOHEMIA a.s.
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ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA
BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY (licence č.j. Ru/283/00), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Pec pod
Sněžkou - Horizont 96,1 MHz / 50 W, toto
rozhodnutí:
Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Pec pod Sněžkou - Horizont 96,1 MHz / 50 W
(vysíláním zásobeno 3 260 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem
licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze
vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních
kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ
ČECHY (licence č.j. Ru/283/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Pec pod Sněžkou - Horizont
96,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 44 08 / 50 41 46.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Pec pod
Sněžkou - Horizont 96,1 MHz / 50 W a mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače.
Odůvodnění:
MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ
ČECHY (licence č.j. Ru/283/00). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Hradec Králové 103,4
MHz / 1 kW a Pardubice 93,9 MHz / 1 0 0 kW.
Provozovatel rozhlasového vysílání MEDIA BOHEMIA a.s. žádal dopisem doručeným dne 3. října 2011
č.j. 7627 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu pec pod Sněžkou 96,1
MHz / 50 W.
Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/3131/2011) a souhlasila s
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad.
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Dne 16. dubna 2012 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet:
Pec pod Sněžkou - Horizont 96,1 MHz
souřadnice WGS 84: 15 44 08 / 50 41 46
ERPmax 50 W
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 23. 3. 2012 a byla použita databáze počtu
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu).

Pro kmitočet Pec pod Sněžkou 96,1 MHz byl stanoven počet obyvatel na 3 260.

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne
24. února 2011.
Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele,
spočívající v přidělení kmitočtu Pec pod Sněžkou - Horizont 96,1 MHz / 50 W a hodnotí mimo jiné i
bonitu technických parametrů uvedených v žádosti.
Rada se ohledně kritérií rozhodných pro hodnocení bonity souborů technických parametrů obrátila na
asociace soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání. V odpovědi největší asociace, APSV, je
uvedeno, že nedošlo mezi členy asociace ke konsensu ohledně této otázky. Z názoru předsedy APSV
vyplývají jednak kritéria, která Rada v těchto řízeních již pro vyhodnocování bonity používá (počet
pokrytých obyvatel, konkurenční prostředí v dané lokalitě atp.), jednak je zde vyjádřeno přesvědčení, že
stanovení „bonity kmitočtu" je velmi těžké, ne-li nemožné („...Stanovení „bonity kmitočtu" by bylo rovno
věštění z křištálové koule...").

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání poř.č. 45.
Hodnocení změny v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických parametrů
kmitočtu P e c pod Sněžkou - Horizont 96,1 MHz / 50 W.
Nejprve je nutno
licence - v tomto
zpravodajstvím a
původně udělené

vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené
případě základní programové specifikaci, a to „Regionální hudební stanice s krátkým
blokem informací", lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu v intencích
licence.

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je použit
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech.
Dle výpočetního systému RadioLab je (dle teoretických výpočtů) z vysílače pro kmitočet Pec pod
Sněžkou - Horizont 96,1 MHz / 50 W stanoven počet obyvatel: 3 260.

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen
statistickou chybou.
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Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v tomto
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní.

případě je

poměrně

nízký, pro

nového

Na území Pec pod Sněžkou vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 2
regionální rozhlasové programy provozovatelů ze zákona, 1 celoplošný soukromý rozhlasový program a
3 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být potenciálními
posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, nedostatečný.
Na území Pec pod Sněžkou (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) nebylo vyhlášeno
žádné licenční řízení.

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor
technických parametrů nebylo vedeno.
Hodnocení bonity v dané žádosti o změnu licence provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.
Z v ý š e uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o
nedostatečně bonitním na to. aby mohl byt předmětem licenčního řízení. J e tedy možno na
základě hodnotících kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b). c), e) a g) rozhodovat zda je možné udělit
souhlas dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 S b . . či nikoli.

Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou
Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas
neudělí
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní
programovou
specifikaci nelze měnit.
Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho žádost
obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií.
Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů
programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY, s neměnnou základní programovou specifikací
„Regionální hudební stanice s krátkým zpravodajstvím a blokem informací". Cílem programu flak vyplývá
z projektu, na základě kterého byla provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o
udělení licence tomuto programu) je provozovat hudební vysílání.
Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY a dalších
programů zachytitelných na daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní
úvahu o udělení resp. neudělení souhlasu s požadovanou změnou.
Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze zhodnotit
především následující:
§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. • co s e týká ekonomické organizačního a technického,
řešení:
Žadatel je společností se stabilními výsledky. Pracuje na bázi rozpočtování výnosů a nákladů a všechny
zamýšlené investice do rozšíření kmitočtové sítě jsou schvalovány v jeho rámci tak, aby neohrozily jeho
chod a hospodářský výsledek. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému telekomunikačnímu úřadu a ani žádné jiné
státní instituci. Také závazky z obchodního styku hradí žadatel průběžně a není v platební neschopnosti.
V případě přidělení kmitočtu je Žadatel schopen financovat nákup nových technologií a prostředků
nutných k zahájení vysílání z vlastních zdrojů.
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 S b . , transparentnost vlastnických vztahů:
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Jediným akcionářem žadatele, společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., je společnost MEDIA BOHEMIA
HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, PSČ 1087, Kyperská republika.
Základní kapitál žadatele činí 218 000 000,- Kč a je tvořen 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 218 000 000,- Kč. Základní kapitál je splacen ze 100%.
§ 1 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 S b . , přínos programové skladby navrhované žadatelem
k rozmanitosti stávající nabídky programů na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním
pokryto:
Žadatel uvádí:
Oblast Pece pod Sněžkou je jednou z několika, které program RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY
nepokrývá kvalitním a plnohodnotným signálem. Jak je již v této žádosti výše uvedeno, podle našeho
názoru se i zde nachází nemalé množství lidí, kteří by bezesporu uvítali přítomnost silného regionálního
rádia, jež by hrálo písničky jejich mládí a rovněž pravidelně informovalo o všech důležitých událostech, k
nimž došlo právě v regionu, kde žijí a pracují.
Zaměříme-li se na posluchače ve věku od 25 do 59 let, jedná se o lidi, které příliš nezajímají hudební
novinky, ani nejsou zvědaví na aktuality z druhé strany zeměkoule. Posluchači programu RÁDIO BLANÍK
VÝCHODNÍ ČECHY chtějí slyšet, jak bylo již uvedeno, zejména směs písniček, které dobře znají, v
kombinaci s kvalitním regionálním zpravodajským servisem.
Tyto dva stěžejné aspekty jsou od samotného počátku základem formátu programu RÁDIO BLANÍK
VÝCHODNÍ ČECHY. Jsme přesvědčeni, že zpětná vazba ze strany posluchačů bude, v případě kladného
vyřízení naší žádosti, v Peci pod Sněžkou stejně pozitivní jako v jiných oblastech, které jsou naším
signálem pokryty kvalitně.
Pokud jde o přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby ve s m y s l u ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel uvádí:
Žadatel uvádí:
Hlavním posláním vysílání programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY je pravidelně zveřejňovat vše
podstatné a důležité zdění v regionech, kde naši posluchači pracují a žijí. Je třeba si uvědomit, že ve
většině případů se jedná primárně o místa, která tito lidé dobře znají, mají zde své přátelé, kolegy, rodiny,
a v neposlední řadě i spoustu osobních vzpomínek. Z vlastní zkušenosti i celé řady empirických
průzkumů víme, že právě námi oslovovaná cílová skupina se dokáže se svým regionem silně
identifikovat. Uvědomme si, že se jedná vtom nejlepším slova smyslu o pravé lokální patrioty. Z toho
důvodu jsou právě autorské pořady a rubriky, které vznikají přímo v regionu, kde jsou vysílány, stěžejní
součástí našeho vysílání. V našem schématu se proto každý den objevují regionální servisní rubriky
rozmanitého stylu a charakteru, a to v takové četnosti a kvalitě, která posluchačům zajistí maximální a
plnohodnotnou informovanost.
Naším cílem je dávat ve všech regionech, které pokrýváme svým signálem, maximálně možný prostor
zdejším významným osobnostem politického, společenského, kulturního a sportovního života, které
mohou naši cílovou skupinu oslovit a obohatit naše vysílání. Přesně tak by tomu mělo být i v případě
Pece pod Sněžkou. RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY chce důsledně komunikovat vše důležité, co
může zajímat zdejší obyvatele i návštěvníky a turisty.
Dostatečný prostor by měli, bude-li naší žádosti vyhověno, dostat ve vysílání i samotní posluchači.
Rovněž v Peci pod Sněžkou jim budou po dobu celého dne zpřístupněny komunikační cesty přímo do
naší redakce tak, abychom mohli okamžitě reagovat na jejich nejrůznější podněty a tipy. Právě v tomto
bodě spočívá jistá unikátnost programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY. Naši posluchači nejsou
pouze pasivními konzumenty směsice hudby a mluveného slova, ale mají řadu možností, jak se do
našeho vysílání přímo zapojit. Někteří hlásí aktuální počasí, další monitorují průběžné dění na silničních
komunikacích a jiní upozorňují redakci na atraktivní témata, kterým se pak náš redakční tým může
věnovat.
Vyjma klasických zpravodajských bloků můžeme v Peci pod Sněžkou podpořit vlastní tvorbu i formou
pozvánek na nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce, které se zde v průběhu celého roku
konají. Nabídnout můžeme také rozhovory s organizátory či zajímavými hosty, reportáže nebo přímé
vstupy z vybraných aktivit. Regionální aktivity můžeme, bude-li naší žádosti vyhověno, podpořit rovněž
anketami s posluchači.
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Ohledně přínosu provozovatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
Žadatel uvádí:
Dlouhodobé zkušenosti i podrobného pohledu do demografické struktury je zřejmé, že právě minority jsou
důležitou součástí mixu celkové cílové skupiny programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY. V
oblastech, mezi něž patří například i Pec pod Sněžkou, má tento fakt ještě navíc i svůj vlastní specifický
přídech. Také zde se totiž nacházíme v oblasti, kde dlouhá staletí mísil vliv českého a německého etnika.
A právě smutné vyústění všech třenic a historických souvislostí nám může být i v dnešních dnech jakýmsi
důležitým mementem i zásadním zdrojem ponaučení.
Je třeba si uvědomit, že po odsunu původního německého obyvatelstva zde došlo k citelné obměně
demografické struktury. V prvních letech po válce sem přišly tisíce lidí ze všech koutů republiky. Témata
reflektující vztahy mezi etniky, kulturami a menšinami jsou v této oblasti proto aktuální i v dnes. Hlavním
důvodem je zejména vzájemná migrace obyvatelstva, která se v současnosti dotýká celé Evropy a své
zkušenosti s ní má samozřejmě i Česká republika. To vše si bezesporu uvědomuje také naše společnost
a chceme se těmto problémům věnovat rovněž v Peci pod Sněžkou, pokud bude samozřejmě vyhověno
této naší žádosti. Okamžitě po spuštění případného dokrývače chceme zahájit spolupráci s neziskovými
organizacemi a krajanskými spolky, které v této lokalitě operují. Speciální péči pak chceme i zde
poskytnout lepší informovanosti o životě a potřebách hendikepovaných spoluobčanů. Rádi bychom se
dotkli i jejich běžného každodenního života, který může být ostatně pro mnohé z tzv. zdravých nemalou
inspirací.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, vysílání na uvedeném
kmitočtu.

V Praze d n e : 2 2 . 5 . 2 0 1 2

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 14.5.2012, m a p a P e c pod S n ě ž k o u 96,1 M H z ) , D o k u m e n t (přehled,
14.5.2012, Zachytitelnost p r o g r a m ů - Pec pod S n ě ž k o u 96,1 M H z )
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Zachytitelnost porogramů v Peci pod Sněžkou 96,1 MHz
programy přijímatelné velmi dobře
Rádio
CRo 1 Radiožurnál

Programová skladba Cílová skupina
vysílání
Zpravodajskoposluchači, preferující
publicistická
seriózní informace
celoplošná stanice

CRo 2 Praha (AM)

Nezpravodajská
celoplošná stanice

Český rozhlas /

Kulturní stanice
Nejrůznější věkové
(syntéza všech druhů skupiny se zájmem o
kultury a umění)
kulturu

ČRo 3 Vltava
Český rozhlas /
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Sest hodin komentářů,

nejrůznější věkové
skupiny, z
nejrůznějších koutů
země

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Převaha
zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech
doma i v zahraničí; zprávy z
politiky, ekonomiky, kultury a
sportu, aktuální informace o
dopravě, energetice a o počasí;
autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a
dalších osobností; publicistické
příspěvky specializované pořady
věnované ekonomice, kultuře,
sportu, česká i zahraniční
populární hudba

Poměr hudby a
mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba,
Přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky
Host do domu, Čas ke snění,
Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to
vidí...

Klasická i jazzová
hudba, ale i
přenosy
z rockových klubu,
alternativní hudba

Programové schéma je ve všední
dny stejné - ranní zpravodajská
Mozaika- info z kulturv, recenze
vážné hudbv, Matiné - setkání
s osobností, odpolední
publicistika, Čaiovna-porad pro
novou generaci kultur,
posluchačů, večer Opera včetně přenosů

Romano Drom aneb
Cesty Romů - porad se
zabývá osudy Romů a
jejich životní kulturou

Celoplošná analyticko-

Zabývá se problematikou

Speciální pořady
věnované náboženskému
životu, národnostním
menšinám

ČRo 6

(AM)

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od 5.00
do 20.00 hodin, poté
ČRo 5 Regionální noc
(program všech
regionálních stanic)

naroanostnicn menšin.
Věnuje se tématům, která

jsou vámi i námi
diskutována.

široký výběr
hudebních žánrů,
prostor pro
regionální autory a
interprety

Zpravodajství, informační servis,
počasí a sport, publicistika,
diskuze, hudba a zábava,
soutěže, události regionu

Zaměření na
region, dopravní
informace a
regionální počasí

p. 30-45 let, s. 25 - 50
LONDA, spol. s r.o. / RÁDIO Celoplošné
zpravodajské a
IMPULS
informační rádio,
v hudební složce
vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

Maximální zaměření
na českou hudební
produkci - 65%,
rock, folk, pop

Podíl mluveného slova z
celkového denního podílu
vysílání 20 - 25%. Zpravodajství
06:00 -20:00 - 2x v hodině +
servisní informace, aktuální téma
dne, kontaktní porady - reakce
posluchačů, důraz na interaktivní
porady, publicistika, reportáže o

Informace
z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

Rádio Černá Hora II s. r. o. / hudební stanice s
lokálním
RÁDIO ČERNÁ HORA
zpravodajstvím

hudba středního
proudu a hity 80. a
90. let, formát hot
AC blížící se až
CHR

lokální právy a vstupy z akcí,
dopravní a kulturní servis,
sněhový servis, oznamy a
hudební upoutávky, písničky na
přání, hudební porady, zábava

lokální programové

Český rozhlas / CRo
Hradec Králové

programy přijímatelné dobře
Rodinné rádio
Rádio Proglas, s . r. o. /
RÁDIO PROGLAS
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puDiicisticKa stanice, zaměřena
nejen na komentování politických
událostí, ale zejména na
přibližování vzniku, vývoje a
života občanské společnosti
České republiky a evropských
zemí, pořady zaměřené na
kulturu, ekonomiku, historické
události,

anaiyz, OISKUSI a

jiných zajímavých
pořadů.

p.20-29 let s. 12-45 let

široké spektrum

prvky

Denně zprávy
Duchovní pořady
Podíl vážné hudby Vysílání s důrazem na
neklesne pod 16 % křesťanské pojetí hodnot, pestrá z pokrytých regionů
z hudební produkce nabídka pro všechny věkové
skupiny Je kulturním,
informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným
médiem.

Podíl folklórní
Náboženské pořady
hudby neklesne pod
6 % z hudební
produkce
Klasická a duchovní - Nevysílá reklamy
hudba 14,9 %
Populární a
výplňová hudba
42,9 %

Podíl mluveného slova neklesne
pod 35 %
Podíl kulturních pořadů neklesne
pod 7 % slovesných pořadů

Podíl pořadů pro děti a mládež
neklesne pod 6 %
nezávislá hudební,
Rádio Contact Liberec
spol. s r. o. / Rádio Contact informační, komerční
rozhlasová stanice
Liberec

CRo 2 Praha
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Nezpravodajská
celoplošná stanice

20-50 let

hudba od 60. let do
současnosti pop,
rock, soft rock, rock
and roli + v menší
míře dance, disco,
country, folk, podíl
světové produkce
60-70 % z podílu
hudby

Zpravodajství ze světa, z
zpravodajství z
domova a v maximální míře z
regionu
regionu, dopravní informace,
počasí, kulturní servis, hádanky,
soutěže, písničky na přání, podíl
hudby cca 60 %, podíl
mluveného slova 14-15 %, podíl
zpravodajství 6-7 %

nejrůznější věkové
skupiny, z
nejrůznějších koutů
země

Poměr hudby a
mluveného slova
50:50

Rozhlasové hry, četba,
Přebírá pořady
publicistika, zpravodajství,
regionálních studií
informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokument coby
výpověď o naší době, rubriky
Host do domu, Čas ke snění,
Černobílá mozaika,
Radioautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to
vidí...

Příloha k d o p i s u čj. Č T Ú - 6 5 9 8 2 / 2 0 1 2 - 6 1 3 z e d n e 12. 4 . 2 0 1 2 .
P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í r o z s a h ( m o d r á barva), v e k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální ú r o v n ě c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače P E C P S N Ě Z H O R I Z O N T 96,1 M H z .
Pokrytí obyvatel Č R : 0,0 % (3 2 6 0 o b y v a t e l ) - v z h l e d e m k přesnosti v ý p o č e t n í h o s y s t é m u , j e procentuální vyjádření počtu obyvatel
z a o k r o u h l e n o na j e d n o d e s e t i n n é místo.

Měřítko:

10 k m
i
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2
Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885
www.rrtv.cz

MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha

Sp. zn./ldent.: 2013/591/FOL/MED
Č.j.: F O L / 4 2 2 7 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 17 - 2 0 1 3 / p o ř . č . : 10

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5
písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení čl. II přechodných ustanovení
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 196/2009
Sb.) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00
Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
pro program Rádio Blaník Východní Čechy se souborem technických parametrů Hradec Králové 103,4
MHz/1 kW, Pardubice 93,9 MHz/100 kW a Pec pod Sněžkou 96,1 MHz/0,05 kW na dobu do 10. října
2025.
Název programu:
Rádio Blaník Východní Čechy
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
Hradec Králové 103,4 MHz/1 kW, Pardubice 93,9 MHz/100 k W a Pec pod Sněžkou 96,1 MHz/0,05 kW
Základní programová specifikace:
regionální hudební stanice s těžištěm v 80. - 90. letech s krátkým zpravodajstvím a servisem informací
Další programové podmínky:
dle licence č.j. Ru/283/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn
Odůvodnění:
Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Blaník
Východní Čechy šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. .
Ru/283/00 ze dne 7. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 7. června 2015.
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Dne 28. června 2013 pod čj. 6583/2013 byla Radě doručena žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.
o udělení transformační licence dle čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení 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, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na
základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025. Účastníkem řízení o udělení transformační licence
je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při
udělení nové licence.
Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do
konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.
Dle čl. II bodu 4. 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.
Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě
a zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude
ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v
platném znění dne 2 1 . června 2013.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti MEDIA BOHEMIA
a.s. obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic
nebrání tomu žádosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení transformační licence vyhovět.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.
Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání
transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1
nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády.

V Praze dne: 17.9.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 2 7 . 9 . 2 0 1 3 , )
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Příloha k dopisu čj. Č T Ú - 7 7 1 5 2 / 2 0 1 3 - 6 1 3 z e d n e 19. 7. 2 0 1 3 .
D i a g r a m využití V K V radiových kmitočtů H R A D E C K R Á L O V É 103,4 M H z , P A R D U B I C E 9 3 , 9 M H z , P E C P O D S N Ě Ž K O U 96,1
s t a n o v e n ý v ý p o č t e m podle v y h l á š k y č. 22 / 2 0 1 1 Sb. o z p ů s o b u stanovení pokrytí s i g n á l e m z e m s k é h o r o z h l a s o v é h o vysílání.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-4764026

V AS DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY

RRTV/4159/2015-zab
2015/212/zab/MED
21-2015/ poř.č. 5

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vyš. a licencí

DATUM, MISTO:

18.11.2015, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha
Česká republika
I D E A A R T s.r.o.
Družstevní 420/17
50002 Hradec Králové
Česká republika

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ
ČECHY (licence č.j.: Ru/283/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW, toto:

rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000
Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/283/00), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic
stanoviště kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW, na souřadnice WGS 8 4 : 1 5 51 46 / 50 10 33.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hradec Králové 103,4 MHz /
1 kW.

Odůvodnění:

Dne 25. února 2015 č.j. 2159/15 byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic stanoviště kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 k W z e souřadnic souřadnice WGS 84 (LON,
LAT) 15E4849 / 50N1253 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15E5057 / 50N1211.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
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Dne 2 1 . října 2015 č.j. 8913/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu konečnou
koordinaci výše uvedené změny:.
H R A D E C K R A L O V E - H O D . 103,4 MHz
Souřadnice WGS 8 4 : 1 5 51 46 / 50 10 33
ERPmax 1 kW
Přesun vysílacího stanoviště.
Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden
dne 20. 10. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel CR z roku 2011.
Pro kmitočet HRADEC KRALOVE-HOD. 103,4 MHz / 1 kW byl stanoven počet obyvatel 143 420.
Jako účastník řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím
souboru technických parametrů Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW a Pardubice 93,9 MHz / 1 0 0 kW byla
zamítnuta) měl právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu) společnost IDEAART s.r.o. Výše
uvedená koordinace proto byla oznámena také tomuto účastníku řízení: IDEAART s.r.o., Hradec Králové,
Družstevní 420, PSČ 50002, (původní název společnosti Info revue,s.r.o.)
K předmětné koordinaci změn se účastník řízení nevyjádřil.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 143 420 obyvatel
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem rozhlasového vysílání, a to o 5 541 obyvatel.
Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 S b .
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí
území větších parametrů.

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače zaslaný Českým telekomunikačním
úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače na základě map
vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. Z těchto map je
zřetelné, že se jedná o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově zkoordinovaného stanoviště.

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn.
Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden.
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Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 2 1 , odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"),
z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého
území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu
vysílání.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

I v a n Krejčí
p ř e d s e d a Rady
p r o rozhlasové a televizní v y s í l á n í
Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 2 0 . 1 1 . 2 0 1 5 , m a p a H r a d e c Králové 103,4 M H z )

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.11.2417:54:18+01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha k d o p i s u čj. C T U - 1 2 570/2015-613/IV.vyř. z e d n e 2 0 . 10. 2 0 1 5 .
D i a g r a m využití rádiového kmitočtu pro p o ž a d o v a n ý ú z e m n í rozsah r o z h l a s o v é h o vysílání V K V vysílače H R A D E C K R A L O V E - H O D 103,4 M H z
(modrá b a r v a ) , v y p o č t e n ý podle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 S b .
Pokrytí o b y v a t e l Č R : 1,4 % (143 4 2 0 obyvatel)

JEDN. IDENT.:

227345 - RRTV

VÁŠ DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:

RRTV/2279/2017-str
2016/1095/STR/MED
1-2017/poř. č. 13

VYŘIZUJE:

ORVL - ORV

DATUM, MÍSTO:

10.1.2017, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw
IDEAART s.r.o.
c34bexa

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
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY (licence Ru/283/00) podle
§ 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový
název Rádio BLANÍK 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.
Odůvodnění:
Dne 28. listopadu 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 8646/2016) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VÝCHODNÍ ČECHY
(licence Ru/283/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně názvu programu a licenčních podmínek.
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.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 2. prosince 2016 vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o

licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožných souborů technických parametrů
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil.
Změna licenčních podmínek:

Základní
programová
specifikace

Současný
stav

Požadovaná
změna

Hudební
formát

Zpravodajství a
servisní
informace

Mluvené
slovo

Cílová
skupina

regionální
hudební
stanice
s
těžištěm v
80.-90.
letech
s
krátkým
zpravodajství
m a servisem
informací

písničky od 60.
let až do
současnosti.
Důraz je
kladen
zejména na
českou a
slovenskou
hudební
tvorbu.
Podíl české a
slovenské
hudební tvorby
ve vysílání
bude 20%.

pracovní dny v
čase od 4:00 do
9:00 hod. hlavní
ranní zprávy vždy
před celou, v cca
25 minutě od 5:00
do 9:00 hodin i
krátké ranní
zprávy, v čase od
13:00 do 18:00
hodin odpolední
zprávy vždy cca 5
minut před celou.
Zprávy v sobotu
pouze mezi 5:00
až 10:00 hodin,
vždy cca 5 minut
před celou. V
neděli a o
státních svátcích
zprávy nebudou
zařazovány.

v denním
průměru
10-15%

25 - 59
let

regionální
hudební
stanice
s
těžištěm v 80.
- 90.
letech s
krátkým
zpravodajství
m a servisem
informací

zlaté hity cca
od 80. let do
současnosti s
důrazem na
českou a
slovenskou
hudební
scénu.
Zastoupeny
mohou být
žánry popu,
folku i country.
Poměr české a
slovenské
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Po zhodnocení žádosti Rada dospěla k závěru, že požadovaná změna licenčních podmínek by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť změny jednotlivých
kontrolovatelných parametrů vysílání by nezpůsobily výrazně odlišné bodové hodnocení žádosti
o licenci a neměly by vliv na konečné rozhodnutí o udělení licence.
Změna názvu programu:
Změna názvu programu 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.
Poučení:
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

Příloha

Návrh změn

licenčních

podmínek

programu Rádio BLANÍK
Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní charakteristika programu: regionální hudební Stanice S těžištěm V
letech

S

80.

- 90.

krátkým zpravodajstvím a servisem

informací

Charakteristika programu
Hudebnı'ﬁ›ı“ııuít.`

Hudební Schéına Rádia BLANÍK je Zaměřeno na zlaté hity cca od 80. let do současnosti S
důrazem na českou a slovenskou hudební scénu. Zastoupeny mohou být žánry popu. folku i
country.

a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční je stanoven na minimálně 30% české
a slovenské Z celkové hudební produkce Rádia BLANÍK.
Stěžejní pro nás je, aby posluchači dobře znali většinu hudební produkce, kterou slyší
V našem vysílání. l\/linoritní a experimentální styly a hudební žánry jsou na Rádiu BLANÍK
skutečně výjimečné. To ale zároveň neznamená, že náš hudební formát je striktně
zakonzervován. Naopak - rádi dáváme Šanci novým a nadějnýın interpretům, kteří
reprezentují výše uvedené hudební styly. jenž patří V našem schématu k těm doınínantním.
Naším cílem je nabízet naší cílové skupině přesně takový hudební mix. který požaduje.
V případě čtyřicátníků a padesátníků je důležité, aby tam tito posluchači našli hity. se kterými
vyrůstali a které vdobě jejich mládí utvářely jejich hudební vkus. U mladší části cílové
skupiny pak klademe důraz na doplnění našeho mixu O ukázky současné tuzemské
zahraniční hudební tvorby.

Poměr české

i

Cílavá skupina:

BLANÍK je v Základním segmentu tvořena posluchači ve věku
Vzhledem
k
poměrně široce rozkročenému hudebnímu formátu (víz výše)
od 30 do 49 let.
operujeıne spřesahy do obou sousedních dekád. Do sekundární cílové skupiny patří také
posluchači vsegmentu 20-29 let a také SO-59 let. Je pak jasné, že výše uvedené cílové
Skupině jsou kromě zvoleného hudebního formátu upraveny ..na míıu" také celkové vysílací
schéma. výběr. Zpracování a prezentace témat. atd. ~ a to samozřejmě S ohledeın na uvedené
Primární cílová skupina Rádia

i

věkové přesahy.

Mluvené slovo:
Podíl mluveného Slova je v rarmím vysílání v rozmezí 10-15%, v dopoledním a odpoledním
čase a ve víkendovém vysílání se pak jedná O rozpětí 6-10%.

5

Rádia BLANÍK je V obecné rovině založené na příjemném a minimálně
přerušovaném toku hudby. Jakékoliv mluvené slovo musí mít vždy V dané Situaci smysl a
konkrétní význam. Moderátoři redaktoři hovoří sice Spisovnou češtinou. ale S minimálním
výskytem anglicismů a složitých slovních či větných spojení. Zároveň se ale na druhé Straně
vyhýbáme nářečím. Slangu či vulgarismům.
Spíš než složitá souvětí preferujeme krátké a jasně ohraničené věty. Proč? Blaník je typicky
kulisové rádio - posluchači by Se tedy měli vždy v krátkém čase a V několika jednoduchých
větách dozvědět to podstatné. Spíš než slovní balast jim raději zahrajeme oblíbenou písničku.
Vysílání

i

Podíl zpravrıdajskýclı a

seı'viSııícIı ı`ıı_f0ı~ınucı':

Jak už bylo uvedeno výše. Rádio BLANÍK je hudební rádio S akcentem na servisní informace
a zpravodajství. Velký důraz přitom klademe na regionální dění.
Podíl zpravodajských relaci (zpravodajství. počasí. doprava. kulturní tipy. sněhové
Zpravodajství, reportáže) tvoří 30-40% Z celkového objemu mluveného Slova ve všední den a
20-30% Z celkového objemu ınluveného slova během víkendů a svátků.
Základııı'pı'0gı'am0vé Sclıéma:

Jednoduchost. důraz na servisní informace, a zejména minimálně přerušovaný tok hudby.
Takto by se dalo ve stručnosti shrnout základní programové vymezení Rádia BLANÍK.
Posluchačům nabízíme poctivé hudební rádio, které chce hlavně hrát písničky. Plynulost
hudebního schématu se narušuje mluveným slovem pouze vpřípadě. že to má skutečný
Smysl. Poměr hudby a mluveného slova ale Samozřejmě není v našem vysílání jednotvárný a
neměnný. Mění se v Závislosti na potřebách posluchačů V jednotlivých fázích dne.
Programové schéma Rádia BLANIK není založené na pořadech a rubrikách. ale na plynulosti
a pouze v minimální míře přerušovanéın toku hudby.

Raımı' vysílání
Největší podíl mluveného slova je v ranním vysílání. což je ostatně přirozené. Aktuální čas,
nejdůležitější zprávy. předpověď počasí a dopravní zpravodajství z přesně to jsou stěžejní
informace. které jsou spolu s hudbou pilířem ranního vysílání Rádia BLANÍK ve všední den.
toto vše aktualizujeme každou půlhodinu. Kromě výše uvedeného zpravodajského servisu
jsou náplní ranního vysílání i zajímavé pozvánky. očekávané události a rozhovory s hosty.
průběhu rána se naše redakce
Ranní zpravodajský přehled je Z celého dne nejrozsáhlejší.
snaží postupně aktualizovat všechny Zásadní informace a doplňovat do vysílání aktuální
reakce a data.
jeho
Jednou Zdominant ranního bloku Rádia BLANÍK je podrobná předpověď počasí.
prezentaci se opíráme o aktuální data a informace od meteorologů i našich posluchačů.

A

V

V

Dopolední vysílání

hudby a lehce klesá podíl mluveného slova. Posluchači
ráno Získali základní přehled o všem podstatném zdění vČeské republice, vzahraničí
vregionu. kde žijí a pracují. Dopoledne jim pak rádio vytváří příjemnou hudební kulisu.
Vdopoledníın vysílání

roste podíl

i

kterou doplňují vstupy na aktuální téma.
strategií je dopoledne vybírat skutečně to podstatné a posluchačůın to servírovat
přehledným a jasným způsobem. Stejně jako ráno jsou i dopoledne náplní vysílání Rádia

Naší
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BLANÍK rozhovory S hosty.

Zajímavosti Z domova i Ze Světa. očekávané události, případně i
soutěže a kvízy. Zpravodajské informace jsou během dopoledne zpracovávány Spíše do
podoby přehledu základních aktualit.
Űdpøleılııı' vysílání

vysílání Rádia BLANÍK hudba. Postupně ale přibývá akcent
na zpravodaj ský přehled a monitorování dopravních aktualit.
Zatímco dopoledne je u zpravodajství stěžejní Zejména Stručný přehled toho nejdůležitějšího
Z dění doma. ve světě a v regionu. odpoledne už můžeme reagovat na přibývající události
daného dne. S tím souvisí i větší důraz na čerstvé reakce a komentáře.
Odpoledne je více důležitý i přehled aktualit ze silnic a dálnic. Dopravní Zpravodajství je
součástí našeho vysílání V každé hodině a kromě agenturních informací klademe důraz i na

Také odpoledne je v hlavní

roli

aktuální hlášení přímo od samotných řidičů.
Pravidelnou součástí odpoledního vysílání je i předpověď počasí - odpoledne už S důrazem na
následující den. Stejně tak i kromě očekávaných událostí na daný den přidáváme to
nejdůležitější Z akcí následujícího dne.

Večerní vysílrínı'
vysílání Rádia BLANÍK je primámě Založeno na hudební produkci. Zpravodajské
informace jsou omezeny na minimum.

Večemí

Víkeııılove'

rı

Sváteční vysíláııı'

Víkend je na Rádiu BLANÍK ve znamení písniček. Tok hudby je o víkendu a během státních
Svátků v maximální možné míře nepřerušován. Pravidelnou součástí víkendového programu
jsou tematické rozhovory S oblíbenými hudebními interprety a známými osobnostmi.
Podíl mluveného Slova je menší než ve všední den a důraz je kladen především na aktuální
informace, dopravní Zpravodajství. předpověď počasí a také tipy na zajímavé akce, které se
i

konají v

daném

Koııtrolovaııé
l.

2.

3.

4.

regionu.

programové prvky:

mluveného Slova je v ranníın vysílání V rozmezí 10-15%, v dopoledním a
Odpoledním čase a ve víkendovém vysílání se pak jedná o rozpětí 6-l0%.
Podíl

Podíl zpravodajských relací (Zpravodajství. počasí. doprava. kulturní tipy. Sněhové
Zpravodajství, reportáže) tvoří 30-40% zcelkového objemu mluveného Slova ve
všední den a 20-30% z celkového objemu mluveného slova během víkendů a Svátků.

Rádio BLANÍK je hudební rádio s akcentem na Servisní informace a Zpravodajství.
Velký důraz přitom klademe na regionální dění.

Hudební schéma Radia BLANÍK je zaměřeno na zlaté hity cca od 80. let do
současnosti S důrazem na českou a slovenskou hudební scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu. folku country. Poměr české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční
je stanoven na minimálně 30% česke' a slovenské z celkové hudební produkce Rádia
i

BLANÍK.

V

Jedn. identifikátor 283556-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14876/2018-str
RRTV/2018/674/str
12-2018/poř. č. 20

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

17.7.2018, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
IDEAART s.r.o.

ROZHODNUTÍ

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, 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
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/283/00) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově
činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 21. června 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/13124/2018) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/283/00) podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti
hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
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.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 26. června 2018 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání s využitím totožných souborů technických parametrů byly zamítnuty). Žádný subjekt
se k podané žádosti nevyjádřil.

Změna licenčních podmínek:

Hudební formát – poměr české
a slovenské hudby oproti hudbě
zahraniční

Současný stav

Požadovaná změna

minimálně 30% české a
slovenské hudby z celkové
hudební produkce

15 – 25% české a slovenské
hudby z celkové hudební
produkce

Požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení,
neboť není nikterak zásadního charakteru. Parametr podílu české a slovenské hudební produkce k
produkci zahraniční není sám o sobě svébytným kritériem, které by bylo v rámci licenčního řízení
samostatně bodově hodnoceno.
Poučení:
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

Rozdělovník
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
IDEAART s.r.o., Družstevní 420/17, 50002 Hradec Králové

Jedn. identifikátor 303825-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5881/2019-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

30. 4. 2019, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.,
z5pe5hw

RRTV/2018/1038/zab
8-2019/poř. č. 34

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence
č.j.: Ru/283/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
12000 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/283/00),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
ve změně stanoviště na stanoviště Hradec Králové Hoděšovice 103,4 MHz / 1 kW, souřadnice
WGS 84: 15 49 18 / 50 09 45.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Hradec Králové
Hoděšovice 103,4 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 15 49 18 / 50 09 45.
Odůvodnění:
Dne 15.11.2018 č.j. RRTV/19398/2018-vac byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA
BOHEMIA a.s., o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/283/00), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW.

Dne 19. 11. 2018 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné
otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
Dne 19. 11. 2018 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Ostatní účastníci:
Žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru
technických parametrů Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW a Pardubice 93,9 MHz / 100 kW byla
zamítnuta: Společnost IDEAART s.r.o., Družstevní, 17, 420, Hradec Králové

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:
Dne 07. 01. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko
ke změně stanoviště.
Po změně souřadnic stanoviště kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW se počet obyvatel
z původní hodnoty 137 168 zvýší na 185 104, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení
počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 47 936 obyvatel. Současně byl
zaslán diagram využití rádiového kmitočtu před změnou a po změně stanoviště.
Dne 11. 01. 2019 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli.
Dne 26. 03. 2019 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel
na své žádosti nadále trvá. Tuto informaci Rada následně odeslala Českému telekomunikačnímu
úřadu.

Konečná koordinace:
Dne 10. 04. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště na:
HRADEC KRALOVE HOD 103,4 MHz
Souřadnice WGS 84: 15 49 18 / 50 09 45
ERPmax 1 kW
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.,
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
Pro Hradec Králové Hoděšovice 103,4 MHz / 1 kW byl stanoven počet obyvatel 185 481.

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Dne 11. 04. 2019 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli a účastníku licenčního řízení
společnosti IDEAART s.r.o., který se k předmětné koordinaci nevyjádřil.
Zákonná ustanovení a judikatura:
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří
o změně územního rozsahu vysílání.
Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by
představovaly pokrytí území větších parametrů.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona
č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Hradec Králové Hoděšovice 103,4 MHz / 1 kW,
souřadnice WGS 84: 15 49 18 / 50 09 45

Rozdělovník
IDEAART s.r.o., c34bexa

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-65 908/2018-613/II.vyř. ze dne 9. 4. 2019.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače HRADEC KRALOVE HOD 103,4 MHz
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 1,8 % (185 481 obyvatel)

