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ROZHODNUTI O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: „M + M spol. s r.o." 
Náměstí 1. máje 97 
Chomutov 

PSČ: 430 01 

Jednatel: Ing. Kamil Havlík 

Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost 

samostatně. 

C.i.: Ru/115/01 
Zasedání Rady 8 bod 9 
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. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti „M + M spol. s r.o.", se sídlem v Chomutově, Náměstí 1. Máje 97, 
IČO: 18381120 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 AGARA. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu VKV I I , název stanice je Rádio AGARA. Časový rozsah 
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudebně-zábavný program 
s posílenou informační složkou. 

http://www.rrtv.c


3) Technické prostředky určené k vysílání 

kmitočet 98,1 MHz/1 kW CHOMUTOV 

dle příslušného listu technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 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 0542. Tyto údaje tvoří text 9 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušný list technických parametrů tvoří příloha 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 0542, doručená Radě dne 
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 719, kterou účastník řízení 
doplnil podáním ze dne 28.2.2001, s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném 
znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice Rádio AGARA, výpis 
z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 373 ze 
dne 19.2.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá obchodní 
banka a.s., - divize IPB, pobočka Chomutov, ze dne 19.2.2001), předložené v průběhu správního 
řízení a projednané při předběžném slyšení dne 18.4.2001 a při veřejném slyšení dne 25.4.2001, 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 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 „M + M spol. s r.o.", je způsobilá stát se provozovatelem s licencí 
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. 

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/1991 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 7.3.2001. 

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. 

V Praze dne 22.5.2001 



Časový rozsah vysílání: 

Základní charakteristika programu: 

Název stanice: Rádio AGARA 

24 hod. 

Příloha č.l 

H u d e b n ě ^ 

Programová skladba vysílání 
a) Profil stanice 
Rádio AGARA se profiluje jako komerční regionální rozhlasová stanice. /. . ./ 

Rádio AGARA je rozhlasovou stanicí s hudebně-zábavným programem 

s posílenou informační složkou, orientující se na nejširší vrstvy populace. 

/.../ bude /.. ./ podíl mluveného slova tvořit 15% vysílacího času, podíl reklamy 

a hudby pak zbývajících 85% 

b) Charakteristika programu 
Základním posláním programu Rádia AGARA je stát se každodenním 

společníkem, který svým posluchačům přináší hudebně-zábavný program a 

plnohodnotný informační a kulturní servis. /. . ./ 

Vysílací bloky 

Rádio AGARA bude i nadále moderní regionální stanicí s hudebně zábavným 

programem a plnoformátovým zpravodajstvím, zaměřenou na mladší posluchače 

v produktivním věku. 

Ranní programový blok - „Ranní Expres" 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 a v neposlední řadě také informace o 

očekávaných událostech dne. 

Na ranní program navazuje dopolední „Letem, hudebním světem", které tvoří 

blok publicistických rubrik, informací a zajímavostí. Součástí tohoto bloku jsou 

/.../ 

/.../ 
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rovněž rozhovory s významnými a zajímavými osobnostmi ze všech oblastí 

společenského života. 

Následuje polední programový blok - „Music side", ve kterém je kladen 

zvýšený důraz na hudební složku. Tato skutečnost odpovídá očekáváním většiny 

posluchačů v této části dne, kdy pasivní funkce poslechu převažuje nad 

soustředěným a uceleným poslechem a kdy rovněž dochází k určitému zvolnění 

běhu aktuálních událostí a je tak k dispozici menší množství zpravodajského 

materiálu. 

V dalším bloku s názvem „Odpoledním koktejlu" dochází ke změně charakteru 

vysílání. Zde se zaměřujeme na informace o aktuálních událostech, které nastaly 

v průběhu dne, a to jak v rámci 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 dominantaí. Proto nosnou část vysílání tvoří hudební 

složka. 

V nočních hodinách vysílá Rádio AGARA blok hudby a přehledových 

informací doplněných reprízami připravovaných pořadů. 

Zpravodajství 

Rádio AGARA zajišťuje pro své posluchače aktuální zpravodajství informující 

intenzívně, obsáhle a nezávisle především o regionálních událostech. Stranou 

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

Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu Rádia AGARA jsou 

objektivita, aktuálnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. /.../ 



Hlavní zprávy Rádia AGARA budou vysílány v časech 5:00 - 19:00 hodin, vždy 

cca pět minut před celou, v ranním vysílání v pracovní dny od 5:00 do 8:00 hod. 

také v cca 30. minutě každé vysílací hodiny. V čase 12:00-13:00 hodin je 

zpravodajství orientováno na kulturní události a zajímavosti ze světa, v čase 17:00 

na region, v 18:00 na policejní zprávy a v 19:00 pak společenské události. 

Největší požadavky na zpravodajství jsou kladeny v průběhu ranního programu 

Rádia AGARA, 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 např. „Přehled tisku", „Rádiokalendář", 

„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, dopravní servis, který 

zahrnuje informace o sjízdnosti silnic v regionu, o probíhajících uzavírkách, 

dopravních nehodách, průjezdnosti hlavních silničních tahů a hraničních přechodů, 

včetně dalších důležitých čerstvých informací pro řidiče. Součástí dopravního 

zpravodajství je i tzv. „Modrá linka Rádia AGARA", která umožňuje posluchačům 

přímé vstupy do vysílání s aktuálními informacemi z dopravy. 

Hudební formát 
/.../ 

Formát Rádia AGARA je dán výběrem skladeb od 80. let do současnosti. /. . ./ 

Široce pojímané hudební programování má svůj základ v kontinuálním testování 

hudebního formátu Rádia AGARA. Implementace výsledků kontinuálních 

hudebních výzkumů do programu Rádia AGARA je prostředkem, jímž 

posluchači ovlivní hudební strukturu stanice. / . . . / Hudební program Rádia 

AGARA si spoluvytvářejí sami jeho posluchači. /. . ./ 
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/ 

Podíl české hudby v celkovém hudebním programu je 20 %, což vyplývá ze 

struktury našich posluchačů. 

c) Návrh kontrolovatelných programových parametrů 

- podíl mluveného slova ve vysílání - 15% 

- počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase 5:00 až 8:00 

dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 19:00 jednou do hodiny, nepracovní dny 

v čase 7:00 až 10:00 a v čase 14.00 až 16:00 jednou do hodiny 

- obsah zpravodajství - regionální zaměření 

- servisní informace: počasí a doprava - ve všech pravidelných zpravodajských 

relacích 

- struktura hudebního formátu : 20% české a slovenské hudby 

- blokové vysílací schéma 

d) Návrh vysílacího schématu 

/.../ 

22°°- 05c 

05°°- 06°° 
06°°- 07°° 
07°°- 08°° 
08°°- 09°° 
09°°-10°° 
10°°- 1 1 0 0 

Hodina 

M, H U D E B N Í M S V Ě T E M 
V Í K E N D O V Ý E X P R E S 

T E M , H U D E B N Í M S V Ě T E M 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 
l N O Č N Í V Y S Í L Á N Í N O Č N Í V Y S Í L Á N Í 

R A N N Í E X P R E S 

12°°- 13°° 
13°°- 14°° 
14°°- 15°° 
15°°- 16 0 0 

M U S I C S I D E V Í K E N D O V Ý M U S I C S I D E 

16°°- 17 0 0 

17°°- 18°° 
18°°-19 0 0 

O D P O L E D N Í K O K T E J L V Í K E N D O V Ý K O K T E J L 

19°°- 20°° T E L E F O N K L U B - písničky na tel. přáni T E L E F O N K L U B - písničky na tel. přání 
20°°- 2 1 0 0 

21°° 22°° 
D E S Í T K A A U D I O S T A R S H I T P Á R T Y R Á D I O E U R O C H A R T S 

T O P T W E N T Y 

20°°- 2 1 0 0 

21°° 22°° T E L E F O N B O X - písničky ze záznamníku 
R Á D I O E U R O C H A R T S 

T O P T W E N T Y 



/.../ 

„Ranní Expres": 5:00 - 8:00 hodin 

1. nejsilnější zastoupení zpravodajství 

2. přehledy ranního tisku, informace o očekávaných událostech dne 

3. nižší podíl hudby 

Hodina tohoto bloku je rozdělena reklamními bloky do tří dvacetiminutovek. 

Každá z nich je jednoznačná svým zpravodajským obsahem. První je zahájena 

hlavními zprávami pět minut před celou, druhá obsahuje zpravodajský souhrn 

před půl a přehled z ranního tisku a třetí se pak podrobněji věnuje servisním 

informacím (informace o počasí, stavu ovzduší a dopravní situaci). Mezi 

jednotlivými skladbami je zařazen rovněž VZDY vstup, jehož součástí je mimo 

vyjmenovaného obsahu mimo jiné také např. kalendárium, souhrn očekávaných 

událostí, anketa a pravidelné ranní soutěže či telefonát s posluchači nebo 

písnička na přání. 

s 



„Letem hudebním světem": 8:00 - 12:00 hodin 

1. standardní rozsah zpravodajství 

2. životní styl, zábava 

3. vyšší podíl hudby 

Rádio AGARA bude vysílat v tomto bloku zpravodajské relace pět minut 

před celou. Ty mají kromě základní zpravodajské funkce v programu i důležitou 

funkci rytmizační a jsou jednoznačným stabilizačním prvkem každé vysílací 

hodiny. Vstupy budou charakterizovány výrazným zastoupením zábavné složky. 

Ve víkendovém vysílání obsahuje tento blok informace o hudbě, rozhovory 

s interprety, informace ze světa filmu a dvě hodiny písniček na písemná přání 

posluchačů. 

Letem hudebním světem 

programový vstup 2 



„Music Side": 12:00 - 16:00 hodin 

1. zpřehlednění zpravodajství 

2. témata týkající se kultury, volného času, zálib 

3. navýšení podílu hudby 

Rytmus a obsahová náplň odpoledního vysílání vychází z přirozené funkce rádia 

v tomto čase. Dochází k zestručnění všech zpravodajských prvků a zvýšení 

publicistických informací. 

Music Side 

reklamní blok S 

píseň 12 

pomocný vstup 1 

píseň 11 píseň A 

—programový vstup 2 

anonce 1 
píseň 10 

-reklamní blok 1 

reklamní blok 2 

anonce 2 

programový vstup 1 

pomocný vstup 2 píseň 8 píseň 7 
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„Odpolední koktejl": 16:00 - 19:00 hodin 

/. přehledové zpravodajství 

2. témata týkající se aktuálních otázek trávení volného času, zálib 

3. důraz na hudební složku s ohledem na převládající strukturu posluchačů 

Rytmus a obsahová náplň se stává relaxační. Dále je posíleno zastoupení hudby 

ve vysílání při zachování zpravodajské složky, která se více věnuje aktuálním 

událostem dne. 

Odpolední koktejl 

reklamní blok S 

píseň 12 

pomocný vslup 1 

píseň 11 píseň 4 

programový vslup 2 

anonce 1 
píseň 10 

reklamní blok 1 

reklamní blok 2 

anonce 2 

programový vstup 4 -

pomocný vstup 2 píseň 8 píseň 7 



Telefon klub, hitparády, telefonbox: 19:00 - 22:00 hodin 
W 1. písničky na telefonická přání 

W 2. zábavné vstupy 

W 3. hitparády 

W 4. písničky na přání ze záznamníku - hudební pošta 

W Večerním vysílání Rádia AGARA je postaveno především na hudbě, na 

f informacích o hudbě nebo jejích interpretech a také na soutěžích a dalším 

kontaktu s posluchači. 

Čas po 20:00 hodině je určen pravidelným hitparádám-

„AudioStars" - sestavené z nejprodávanějších hudebních nosičů týdne v regionu, 

„Hitpárty" - sestavené z nejžádanějších písniček na přání uplynulého týdne 

„Desítka" - nejhranější skladby sítě HIT 

„EUROCHART" - nej prodávanější singly v Evropě 

„Rádio Top 20" - pilotní hitparáda dvaceti nejhranějších skladeb na českých 

rádiích 

Noční vysílání Rádia AGARA: 22:00 -05:00 hodin 
Hudební program je doplněný o předtočené vstupy zaměřené na 

- celodenní souhrnné zpravodajství, o víkendu týdenní souhrn 

- sportovní zpravodajství s aktuálními výsledky z ligových utkání 

- publicistiku 

- počasí 

- moderátorské vstupy s hudební a jilmovou tématikou 

e) Cílová skupina recipientů 

/. . ./ nej významnější posluchačskou skupinou Rádia AGARA, kterou bychom 

chtěli oslovit, tvoří posluchači ve věku 12-39 let./.../ 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

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

~ l 
Účastník řízení: M + M spol. s r.o. 

Náměstí 1. máje 97 
430 01 Chomutov 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/155/05/ť 
Zasedání Rády 13/ poř. č. 22 
Vyřizuje: Michaela Zábojníkova 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 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 28. června 2005 toto 

ROZHODNUTI: 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu RÁDIO AGARA prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/115/01 ze dne 22. května 2001, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 9. června 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 21, ve znění pozdějšího doplnění, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 
let, tj. do 31. prosince 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 rozhlasového 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. 

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


Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 29. dubna 2005; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 10. května 2005; 
• potvrzení Finančního úřadu v Chomutově, že ke dni 28. dubna 2005 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Chomutově, že ke dni 4 dubnu 2005 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 - Chomutov potvrzuje, že k 9. červnu 2005 nemá splatný nedoplatek, 
ČNZP Praha 2 potvrzuje, že k 4. květnu 2005 nemá splatný nedoplatek, 
ZPMV - ČR Ústí nad Labem potvrzuje, že k 2. květnu 2005 nemá splatný nedoplatek, 
ZP Metal-Aliance potvrzuje, že k 16. květnu 2005 nemá splatný nedoplatek; 

• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 10. května 
2005; 

• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 
Kamil Havlík - k 10. červnu 2005 - nemá záznam, 
Roman Chlumský- k 10. červnu 2005 - nemá záznam; 
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 10. května 2005. 

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.; 
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce 
za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - f) zákona č. 231/2001 Sb. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného 
pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle 
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. 
a licenci prodloužila na dobu do 31. prosince 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 11. května 2005. 



Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne 1t- . července 2005 

Ing. Jiří Šenkýř 
pověřený místopředseda 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

RADA 
pro rozhlasové a televizní 

vysílíš 
100 00 Praha IQ, Krátká 10 



M + M , spol s.r.o. 
IČ: 18381120 
Pražská 585 Zasedání Rady 9/'poř. č. 6 

Vyřizuje: Mgr. Miroslava ŠkaloudoVá 
Schválil: Mgr. M . Šotkova * í | ,J) ' 430 01 C H O M U T O V 

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 (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovení § 67 a n. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění, udělila dne 15. května 2007 

se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio Agara, udělené na základě rozhodnutí č.j.Ru 115/01/ ze dne 22. května 2001, ve znění 
pozdějších změn, o kterou účastník požádal dopisem doručeným Radě dne 30. dubna 2007, a to se 
změnou názvu programu Rádio Agara na Fajn Rádio Agara. 

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, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výší 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. 

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 18. května 2007 

souhlas 



Vypraveno dne: 

2 2007 

Spisová značka: 2007/737/hak/MPM 
Č.j.: hak/ iV^/fr 
Zasedání Rady 18/ poř. č. 5 
Vyřizuje: Hana Kuželková 
Schválila: Mgr. Martina Šotkova 

Účastník řízení: M + M, spol. s r.o. 
IČ: 18381120 
Pražská 585 
Chomutov 
430 01 

1 

L J 

ROZHODNUTÍ 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s § 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydala dne 23. října 2007 toto 

Rada vydává provozovateli M + M, spol. s r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licencí č.j. Ru/115/01 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek, a to ve změně poměru mluveného slova, ve změně poměru české hudby, ve 
změně zařazování zpravodajství a v novém znění programové skladby vysílaní. 

Základní charakteristika programu : Hudebně - zábavný program s posílenou informační složkou 

Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programu bude v denním průměru 10% oproti 90% 

Zpravodajství - ve všední dny v čase 6:00 -17:00 hodin bude jedenkrát v hodině 
v nepracovní dny v čase 7:00 - 16:00 hodin bude jedenkrát v hodině 
součástí zpravodajství budou servisní informace typu počasí 

Poměr české hudby bude 10% 

Nová programová skladby vysílání - bude upravena se zohledněním výše uvedených parametrů a se 
zachováním základní programové specifikace. 

Účastník řízení zaplatil dne 27. září 2007 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 § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. 

r o z h o d n u t í : 



P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb., k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání 
žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne 26. října 2007 

pro ro, 

(/«} 
íng. Václav Žák 
)ředseda Rady 

fasové a televizní vysílání 



^Praveno dne: 

29~M~ 200? 

Spisová značka: 2007/737/hak/MPM 
Č.j.:hak/a36/^ r. Účastník řízení: M + M, spol. s r.o. 
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Zasedání Rady 18/ poř. č. 5 
Vyřizuje: Hana Kuželková 
Schválila: Mgr. Martina Šotkova 

IČ: 18381120 
Pražská 585 
Chomutov 
430 01 

L J 

ROZHODNUTÍ 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zrněné 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydala dne 23. října 2007 toto 

Rada vydává provozovateli M + M, spol. s r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licencí č.j. Ru/115/01 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek, a to ve změně poměru mluveného slova, ve změně poměru české hudby, ve 
změně zařazování zpravodajství a v novém znění programové skladby vysílání. 

Základní charakteristika programu : Hudebně - zábavný program s posílenou informační složkou 

Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programu bude v denním průměru 10% oproti 90% 

Zpravodajství - ve všední dny v čase 6:00 - 17:00 hodin bude jedenkrát v hodině 
v nepracovní dny v čase 7:00 - 16:00 hodin bude jedenkrát v hodině 
součástí zpravodajství budou servisní informace typu počasí 

Poměr české hudby bude 10% 

Nová programová skladby vysílání - bude upravena se zohledněním výše uvedených parametrů a se 
zachováním základní programové specifikace. 

Účastník řízení zaplatil dne 27. září 2007 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 § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. 

r o z h o d n u t í : 



/ 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb., k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání 
žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne 26. října 2007 

pro raž 

6k 
[ng. Václav Žák 
Předseda Rady 

fasové a televizní vysílání 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 0 0 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 

www.rrtv.cz 

M + M spol. s r. o. 
Stroupežnického 2/1422 
40001 Ústí nad Labem 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2014/705/bar/M+M 
Č.j.: bar/2611/2014 
Zasedání Rady č. 14 - 2014/ poř.č.: 26 

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 M + M spol. s r. o. se sídlem Stroupežnického 2/1422, 400 01 Ústí nad Labem, 
identifikační číslo 18381120, 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 Fajn Rádio Agara na kmitočtu 98,1 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště 
Chomutov na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Fajn Rádio Agara 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 

• 98,1 MHz /1 kW, vysílací stanoviště Chomutov 

Základní programová specifikace: 

Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou 

Další programové podmínky: 

Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/115/01 ze dne 22. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost M + M spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Fajn Rádio Agara šířeného 
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/115/01 ze dne 22. 5. 2001 
ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/155/05 ze dne 11.7. 2005 prodloužena 
do 31. 12. 2015. 

R O Z H O D N U T Í 
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Dne 30. června 2014 pod čj. 5558/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele M + M spol. 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 M + M spol. s r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě 
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém 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 17. 6. 
2014. 

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: 22.7.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 22.7.2014, diagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.07.30 11:36:37 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ „ „ „ „ Location: Praha 2611-2 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-44 320/2014-613 ze dne 8. 7. 2014. 
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele M+M spol. s.r.o. určeného pro analogové rozhlasové vysílaní v pásmu VKV, stanoveny podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 

Ústí nad Labem 

Karlovy Vary 

Měřítko 1:1 000 000 
2'j 30 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova if i | / 6, 129 00 Praha 2 
Tel.: * t|20 27ti 813 830 / Fax: + (120 27^ 810 885 

www.rrtv.cz 

Sp. zn./ldent.: 2014/1250/bar/MED 
Č.j.: RRTV/294/2015-bar 
Zasedání Rady č. 2 - 2015 / poř.č.: 38 

MEDIA BOHEMIA a. s. 
Koperníkova 6/794 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

HELLAX spol. s r. o. 
Dolní náměstí 18/308 
74601 Opava 
Česká republika 

Rádio Tep a. s. 
Stroupežnického 2/1422 
40001 Ústí nad Labem 
Česká republika 

M + M spol. s r. o. 
Stroupežnického 2/1422 
40001 Ústí nad Labem 
Česká republika 

AKJO. Media s. r. o. 
Utři Ivů5/256 
37001 České Budějovice-Brněnské Předměstí 
Česká republika 

V plus Ps. r. o. 
nábřeží 1. máje 1935 
39701 Písek-Budějovické Předměstí 
Česká republika 

Eleanes s. r. o. 
Svárov 1389 
75501 Vsetín 
Česká republika 

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 

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 
HELLAX spol. s r. o., Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. Media s. r. o., V plus P s. r. o. a Eleanes 
s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. 
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Odůvodnění: 

Dne 9. prosince 2014 pod čj. 10937/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. o udělení souhlasu s přeměnou společností šesti provozovatelů 
rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. podle 
ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující provozovatele: HELLAX spol. s r. o., 
Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. Media s. r. o., V plus P s. r. o. a Eleanes s. r. o. Dalším subjektem 
zúčastněným na fúzi má být společnost AFAB, a. s., která však není provozovatelem rozhlasového vysílání. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 10. 12. 2014 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

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. 

Protože společnost MEDIA BOHEMIA a. s. má 100% majetkovou účast na všech dotčených společnostech 
a nebyl zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět a požadovaný 
souhlas udělit. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 20.1.2015 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.01.22 16:16:38 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 0 0 Praha 2 

Tel.: + £|20 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5406630 MEDIA BOHEMIA a.s. 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/3894/2016-BLU 
2016/975/BLU/MED 
23-2016/ poř.č. 51 

z5pe5hw 
RADIO RELAX s.r.o. 
9f7v6dt 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 20.12.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

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 Fajn Rádio Agara (licence č.j. Ru/115/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn rádio 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 1. listopadu 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") doručena žádost 
(č.j. 7900/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn Rádio 
Agara (licence č.j. Ru/115/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn rádio a ve změně 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 4. listopadu 2016 vyvěšeno na elektronické úřední desce 
Rady a o zahájení řízení byli též vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty); 
vdaném případě se jednalo o společnost RÁDIO RELAX s.r.o., IČ: 48953873, se sídlem Cyrila Boudy 
8/0, 272 01 Kladno. Žádný subjekt se v dané lhůtě nevyjádřil. 

r o z h o d n u t í : 
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Změna názvu: 

V současné době pod názvem Fajn rádio vysílá jeden program provozovatele MEDIA BOHEMIA, který je 
i provozovatelem programu Fajn Rádio Agara, o jehož změnu názvu žádá. Změnou názvu tak dojde ke 
sjednocení názvů programů provozovatele vdaném regionu, přičemž cílem provozovatele je celková 
konsolidace licenčních podmínek jeho rozhlasových stanic. 

Změna názvu programu vdaném 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. 

Změna licenčních podmínek: 

Vdaném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících a Rada posuzovala, zda by 
požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Základní 
programová 
specifikace 

Hudební 
formát 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Zpravodajství a 
servisní informace 

Programové 
schéma 

Současný 
stav 

Hudebně-
zábavný 
program 
s posílenou 
informační 
složkou 

Výběr skladeb 
od 80. do 
současnosti. 
Podíl české a 
slovenské 
hudební tvorby 
neklesne pod 
minimální 
hranici 10%. 

v denním 
průměru 
10 % 

12-39 
let 

Zpravodajství - ve 
všední dny v čase 
6:00- 17:00 hodin 
bude jedenkrát 
v hodině, 
v nepracovní dny v 
čase 7:00 - 16:00 
hodin bude jedenkrát 
v hodině. Součástí 
zpravodajství budou 
servisní informace 
typu počasí. 

Programové 
bloky - Ranní 
Expres, letem 
hudebním 
světem, 
Music Side, 
Odpolední 
koktejl 

Požadován 
á změna 

Hudebně-
zábavný 
program 
s posílenou 
informační 
složkou 

Skladba písní 
v rozmezí soft 
rocku přes pop 
až k 
současným 
módním 
trendům. 
Poměr české 
hudební 
produkce k 
produkci 
zahraniční je 
přibližně 10% 
ku 90%. 

v denním 
průměru 
7 - 13 % 

12-39 
let 

Počet a umístění 
zpravodajských 
relaci ve všední dny 
v čase od 6:00 do 
17:00 jednou v 
hodině, v čase 6:00-
9:00 h dle potřeby 
možno i 2x do 
hodiny. Regionální 
informace 
zařazovány do 
zpravodajství dle 
míry aktuálních 
potřeb veřejnosti. 
Každá zpravodajská 
relace bude 
obsahovat i servisní 
informace o počasí. 

Programové 
bloky 
reflektující 
obvyklé části 
dne (ráno, 
dopoledne, 
odpoledne, 
večer a noc) 
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- Změna licenčních podmínek vychází z cíle provozovatele konsolidovat licenční podmínky svých 
rozhlasových stanic. 

- Základní programová specifikace zůstává beze změny. 
- Změna týkající se vymezení hudebního formátu je provozovatelem zdůvodňována potřebou 

přizpůsobit hudební formát aktuálním potřebám a požadavkům posluchače; zároveň je dle 
provozovatele současný rozsah hudebního formátu příliš široce vymezený, neboť cílová skupina 
posluchačů si nemohla vytvořit vazbu k hudbě z 80. let. Požadovaná změna koresponduje 
s vymezením programu i jeho základní programovou specifikací. 

- Provozovatel žádá o úpravu podílu mluveného slova na 7-13% v denním průměru, tj. oběma 
směry od současné hodnoty 10% v denním průměru, a to z důvodu větší reflexe dynamičnosti 
živého vysílání a zajištěn větší flexibility při výjimečných událostech. 

- V oblasti zpravodajství a servisních informací by provozovatel rád upravil schéma a počet 
zpravodajských relací tak, že zpravodajství by rád zachoval pouze ve všedních dnech v čase 
6.00-17.00 h, který bude možné dle potřeby rozšířit v rozmezí 6.00-9.00 h o další zkrácenou 
relaci, která bude odvysílána v cca 30. minutě. Provozovatel by chtěl upustit od zpravodajství ve 
dnech volna, neboť dle něj politické, ekonomické, kulturní a společenské dění je o dnech volna 
podstatně nižší než v pracovní dny a je tudíž značně obtížné zpravodajské relace naplnit 
kvalitním obsahem relevantním pro cílovou skupinu posluchačů. Dále provozovatel jako důvod 
této změny uvádí nižší zájem o zpravodajství ve dnech volna mezi nejmladší a mladší části 
celkové populace, tj. mezi skupinou, na kterou se Fajn Rádio Agara zaměřuje. 

- Provozovatel žádá o zrušení původních programových bloků, jelikož jejich původní název a (v 
některých případech) i obsah dnes již neodpovídají aktuálním programovým potřebám. 
Programové bloky podle žádosti provozovatele budou reflektovat obvyklé části dne (ráno, 
dopoledne, odpoledne, večera noc) 

Licence byla udělena v roce 2001, tj. před vytvořením metodiky bodového vyhodnocování jednotlivých 
kritérií. Požadované změny licenčních podmínek nemění charakter programu a nevedly by tak k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení 

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 

Přílohy: Dokument (text materiálu, 20.12.2016, Příloha - Licenční podmínky programu Fajn 
rádio (licence č.j. Ru/115/01) dle souhlasu se změnou ) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.12.21 19:51:29 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha 

Licenční podmínky programu Fajn rádio (licence č.j. Ru/115/01) 
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

Název programu 
• Fajn rádio 

Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání 
• Chomutov 98,1 MHz/1 kW 

Základní programová specifikace 
• Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou 

Cílová skupina 
• 12-39 let 

Programová skladba 
• Profil stanice Fajn rádio, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová stanice, 
která nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem k regionálnímu charakteru stanice 
budeme i dále usilovat o oslovení mladých a středněvěkých posluchačů (tj. cca od 12 do 39 let) s 
možným přesahem. Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním rysem programu také určité 
množství informací o společenském, kulturním, politickém a sportovním dění v regionu, zpracované 
jednak ve zpravodajských relacích, dále pak v moderátorských vstupech či případných rubrikách. Ve 
velké míře počítáme se spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, 
společenskými a sportovními zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet 
zábavu a důležité informace, a být příjemným společníkem po celý den 

Charakteristika programu 

Hudební formát 
• Hudební formát Fajn rádio je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které odpovídá 
definované cílové skupině, a díky tomu je výběr skladeb z definovaného období nadále „plovoucí", a je 
vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Co se týká hudebních stylů, zacilujeme do nejširší 
vrstvy posluchačů, tj. nespecializujeme se na určité přesně vyhraněné hudební styly, ale naopak 
poskytujeme dostatečně širokou nabídku hudebního spektra. 
Skladba písní se proto bude pohybovat v rozmezí soft rocku přes pop až k současným módním 
trendům. Poměr české hudební produkce k produkci zahraniční je přibližně 10% k 90%. 

Mluvené slovo 
• Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé 
programové bloky co do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém vysílání se 
pohybuje v rozmezí 7-13 %. 
• Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 
a) reklama a marketing 
b) zpravodajství 
c) informace a servis 
d) zábava 
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Zpravodajství a servisní informace 
• Všech 10 resp. 8 relací bude obsahovat aktuální zprávy z regionu pokrývaného signálem, České 
republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, 
důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. Dle aktuální 
závažnosti a dění bude obsah i počet zpráv v jednotlivých relacích podřízen událostem hodným 
zpravodajského zřetelu. 
• Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou aktuálnost, 
blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají regionu, jsou často 
prioritní. Každá zpravodajská relace bude obsahovat předpověď počasí, obsahující podle potřeb 
veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách. 
• Jednotlivé zpravodajské relace jsou v programu zařazovány ve všední dny v každé hodině od 6. 
hodiny ranní až do 17. 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 dle potřeby jednou v hodině 
doplněna kratším zpravodajským přehledem. 

Informace a servis 
• Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají informací 
o počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních meteorologických 
výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských relací, a dále jsou pak vysílány 
v průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak formou moderátorských vstupů. 
Dalšími servisními informacemi mohou být dle potřeby dopravní informace nebo kulturní, společenské 
či sportovní. 

Zábava 
• Zábava je jednou z podstatných součástí programu stanice, která je zaměřena a koncipována zčásti 
jako hudební. Není výjimkou, že některé odpolední a večerní pořady či vstupy jsou koncipovány přímo 
jako zábavní programové plochy. Jsou to např. pravidelné soutěžní pořady, hitparády, rozhovory, 
apod. 

Kontrolovatelné programové prvky: 
1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-13 %. 
2. Počet a umístění zpravodajských relaci ve všední dny v čase od 6:00 do 17:00 jednou v hodině, v 
čase 6:00-9:00 h dle potřeby možno i 2x do hodiny. 
3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti. 
4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace o počasí. 
5. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční 
neklesne pod 10% 

3894-5 



 

Jedn. identifikátor 273198-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/8340/2018-
blu  
Sp. zn. 2018/170/str  
Zasedání Rady   6-2018/poř. č. 9 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 20. 3. 2018, Praha 
 
 
 

  ROZHODNUTÍ 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 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 : 
 
 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/115/01) podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 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 6. února 2018 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 
RRTV/6083/2018-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Fajn radio (licence č.j. Ru/115/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu.  
 
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 13. února 2018 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6, 
12000 Praha 2 
 



udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických 
parametrů byly zamítnuty). Žádný subjekt se ve stanovené lhůtě nevyjádřil.  
 
Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž základní programová 
specifikace (Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou) zůstává beze změny. 
 
Provozovatel žádal o změnu vymezení cílové skupiny, která je dle stávajících licenčních 
podmínek stanovena v rozmezí 12-39 let; provozovatel navrhovl, aby cílová skupina byla nově 
v rozmezí 12-35 let. Tato dílčí úprava cílové skupiny dle provozovatele lépe vystihuje aktuální 
programovou profilaci stanice. Provozovatel se v tomto ohledu odvolával na poslední průzkumy 
trhu mapující současnou situaci v rozhlasovém vysílání, které ukazují, že hranice mezi 
posluchači, které oslovují svým programem stanice zaměřené na mladé a středněvěké publikum 
(jako právě Fajn rádio), a na posluchače, jež oslovují stanice, které se svým programem zaměřují 
na starší středněvěké nebo starší publikum, je přibližně mezi 33-35 lety. Provozovatel proto žádal 
o výše uvedenou změnu cílové skupiny, neboť Fajn rádio chce podle něj i nadále oslovovat právě 
mladé a středněvěké posluchačské publikum a změněné vymezení cílové skupiny to má 
provozovateli umožnit. Tato změna licenčních podmínek pak vychází i z cíle provozovatele 
konsolidovat licenční podmínky svých rozhlasových stanic se stejným názvem, neboť v ostatních 
licencích provozovatele pro program Fajn radio je cílová skupina vymezena stejně jako 
v navrhované změně, tj. v rozmezí 12-35 let.   
 
Provozovatel dále žádal o udělení souhlasu se změnou vymezení hudebního formátu programu, 
přičemž tato změna by měla spočívat v úpravě poměru české a slovenské hudební produkce k 
zahraniční. Ta podle aktuálních platných licenčních podmínek tvoří přibližně 10 % české 
hudební produkce ku 90 % zahraniční. Podle provozovatele cílová skupina programu, kterou 
představují posluchači ve věku 12 – 35 let, vykazují dlouhodobě nižší zájem o českou hudební 
produkci než starší posluchači, a zároveň se dle provozovatele u takovýchto mladších posluchačů 
rychle mění preference a trendy. Provozovatel na základě toho navrhuje podíl české a 
slovenské hudební produkce v rozmezí 6-10 % k produkci zahraniční, přičemž rovněž 
navrhuje, aby se tato změna promítla v kontrolovatelných programových prvcích. Podle 
provozovatele mu takovéto vymezení umožní na hudební trendy a preference posluchačů a 
naplnit tak nižší či vyšší saturaci posluchačů po české hudební produkci. Ostatní kritéria vymezení 
hudebního formátu programu pak zůstávají dle provozovatele beze změny a o jejich úpravu 
nežádal. 
 
V daném případě se nejedná o výraznou změnu cílové skupiny, kdy provozovatel žádá jen o 
změnu horní hranice cílové skupiny o čtyři roky. Navrhovaná změna hudebního formátu pak 
nemění zásadním způsobem jeho vymezení, neboť se jedná pouze o částečnou změnu 
spočívající v podílu české a slovenské hudby, a není tedy v rámci celkového posouzení 
významným posunem licenčních podmínek v oblasti hudebního formátu programu. Změna 
vymezení cílové skupiny ani změna hudebního formátu programu tudíž nejsou změnami, které 
by znamenaly výrazný posun licenčních podmínek v porovnání s licenčními podmínkami 
navrhovanými provozovatelem v původním licenčním řízení.  
 
Provozovatelem navržené změny by tudíž nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení a jsou tak v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada tudíž mohla 
s požadovanými změnami udělit souhlas a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 
 



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 Fajn radio (licence č.j. Ru/115/01) 
 
 
 
Rozdělovník 
 

RADIO RELAX s.r.o., Cyrila Boudy 8, 27201 Kladno 

 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu Fajn radio (licence č.j. Ru/115/01) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
Název programu 
• Fajn radio 

 
Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 

 
Územní rozsah vysílání 
• Chomutov 98,1 MHz / 1 kW 

 
Základní programová specifikace 
• Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou 

 
Cílová skupina 
• 12-35 let 

 

Programová skladba  

• Profil stanice Fajn radio, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová stanice, která 
nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem k regionálnímu charakteru stanice budeme i 
dále usilovat o oslovení mladých a středněvěkých posluchačů (tj. cca od 12 do 35 let) s možným 
přesahem. Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním rysem programu také určité množství 
informací o společenském, kulturním, politickém a sportovním dění v regionu, zpracované jednak ve 
zpravodajských relacích, dále pak v moderátorských vstupech či případných rubrikách. Ve velké míře 
počítáme se spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, společenskými a 
sportovními zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet zábavu a důležité 
informace a být příjemným společníkem po celý den. 

 

 

Charakteristika programu 
 

Hudební formát 

• Hudební formát Fajn radio je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které odpovídá 
definované cílové skupině, a díky tomu je výběr skladeb z definovaného období nadále „plovoucí", a je 
vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Co se týká hudebních stylů, zacilujeme do nejširší 
vrstvy posluchačů, tj. nespecializujeme se na určité přesně vyhraněné hudební styly, ale naopak 
poskytujeme dostatečně širokou nabídku hudebního spektra.  

Skladba písní se proto bude pohybovat v rozmezí soft rocku přes pop až k současným módním trendům. 
Poměr české hudební produkce k produkci zahraniční v rozmezí 6-10 % k produkci zahraniční. 

 

Mluvené slovo 

• Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé programové 
bloky co do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém vysílání se pohybuje v 
rozmezí 7-13 %. 

• Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  

a) reklama a marketing   

b) zpravodajství  

c) informace a servis 

d) zábava  



 

Zpravodajství 

• Všech 10 resp. 8 relací bude obsahovat aktuální zprávy z regionu pokrývaného signálem, České 
republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, 
důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. Dle aktuální 
závažnosti a dění bude obsah i počet zpráv v jednotlivých relacích podřízen událostem hodným 
zpravodajského zřetelu. 

• Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou aktuálnost, 
blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají regionu, jsou často 
prioritní. Každá zpravodajská relace bude obsahovat předpověď počasí, obsahující podle potřeb 
veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách. 

• Jednotlivé zpravodajské relace jsou v programu zařazovány ve všední dny v každé hodině od 6. hodiny 
ranní až do 17. 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 dle potřeby jednou v hodině doplněna kratším  
zpravodajským přehledem. 
 

Informace a servis 

• Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají informací o 
počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních meteorologických 
výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských relací, a dále jsou pak vysílány v 
průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak formou moderátorských vstupů. Dalšími 
servisními informacemi mohou být dle potřeby dopravní informace nebo kulturní, společenské či 
sportovní. 

 

Zábava 

• Zábava je jednou z podstatných součástí programu stanice, která je zaměřena a koncipována zčásti 
jako hudební. Není výjimkou, že některé odpolední a večerní pořady či vstupy jsou koncipovány přímo 
jako zábavní programové plochy. Jsou to např. pravidelné soutěžní pořady, hitparády, rozhovory, 
apod. 

 

 

Kontrolovatelné programové prvky:  

1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-13 %.  

2. Počet a umístění zpravodajských relaci ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 jednou v hodině, v 
čase 6:00-9:00 h dle potřeby i možno 2x do hodiny. 

3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti. 

4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace o počasí. 

5. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby v rozmezí 6-10 % k produkci 
zahraniční. 

 

 

 


