Has RADA ČESKÉ R E P U B L I K Y
pro rozhlasové a televizní vysílání
•N?
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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ

LICENCE

Účastník řízení : V plus P s.r.o.
Mírové náměstí 862
Písek
PSČ: 397 01

Jednatelé: Josef Buzek
Mgr. Vratislav Měchura
Způsob jednání: Jménem společnosti
jedná každý jednatel
samostatně.

Č.j.:Ru/l/00/<řJ/?
Zasedání Rady 23 bod 7
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 , podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním
řízení, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti V plus P, s. r. o. se sídlem v Písku, Mírové náměstí 862, IČO:
49050435, 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 Prácheň.

Licence se uděluje na dobu 3 let, a to ode dne 29.6.2000 do 29.6.2003.
2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio Prácheň. Časový rozsah
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: hudební stanice se zaměřením
na hudbu středního proudu s vyváženým podílem informací 10 % mluveného slova.

3) K realizaci licence Rada účastníku jako technický prostředek přiděluje :
kmitočtovou

s í ť sestávající se z kmitočtů :

a) 89, 00 MHz PÍSEK/ 1 kW
b) 99,5 MHz PŘÍBRAM/ 0,4 kW
dle příslušných kmitočtových přídělů.
V souladu s § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré údaje
týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho
žádosti o licenci č. RR 0472. Tyto údaje tvoří nepřeškrtnutý text 5-ti stran přílohy č. 1 tohoto
rozhodnutí.
Příslušné dva kmitočtové příděly tvoří přílohy č. 2 a č. 3.
Přílohy č. 1 a přílohy č. 2 a č.3 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je provozovatel
s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání datum uvedení vysílačů daných kmitočtů do provozu. Totéž platí i o vyřazení
vysílačů z provozu.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0472 ze dne 7.9.1999
s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/91 Sb. , v platném znění, a ostatní písemné doklady
(zejména projekt rozhlasové stanice Rádio Prácheň, výpis z obchodního rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 3214 ze dne 1.3.1999, a
bankovní informace ústavu Investiční a poštovní banka a.s., pobočka Písek dne 3.9.1999)
předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 20.10.1999 a
při veřejném slyšení dne 27.10.1999.

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění,
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu
programu.
Rada konstatovala, že společnost V plus P s. r.o. je způsobilá stát se provozovatelem s licencí
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění.

Rada ve správním řízení konstatovala, že účastník ve své žádosti o licenci žádal o licenci
platnou 6 let. Rada však účastníku předmětnou licenci udělila na dobu 3 let, aby tímto
způsobem podnítila zlepšení vztahů s organizacemi, kterým je uděleno oprávnění k výkonu
hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 zákona č.301/95 Sb., novelizujícího zákon 5. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, 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,- dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 20.9.1999.

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 23.11.1999
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M

I L / 1 - Programová skladba vysílání.
a) Profil stanice

1. Hudební rozhlasová stanice se zaměření na hudbu středního proudu s vyváženým
podílem informací 10% mluveného slova
2. Orientace na region Obsahem mluveného slova.
3. Zpravodajství zaměřené na region.

b) Charakteristika programu
Program chceme charakterizovat následujícím způsobem:
Kontaktní hudební stanice s vyváženým poměrem informací a zábavy. Podíl mluveného slova
(počítaný k 60 minutám v hodině vysílání) neklesne v obdobi 1 týdne pod průměr 10 % s tím,
že do podílu mluveného slova se započítává čas autoreklamy a nezapočítává se čas reklamy.
Více hudby v nočnich hodinách á o víkendu. Orientace zpravodajství na region.

Informace - regionální působnost.
Zpravodajství je orientované na region. Obsahuje i dalši prvky typické pro všechny podobné
relace: Zprávy z domova i ze zahraničí, sport, počasí, zprávy z dopravy. Je formováno tak,
aby vyhovovalo zvolené posluchačské skupině a přinášelo jí základní informace. Zpravodajství
je vysíláno ve všední dny od 6.00 do 18.00 hodin (viz. vysilači schéma).

Do celkového servisu regionální rozhlasové stanice patří i kulturní a společenské informace.
Ztotožňují posluchače s místem, kde žije, informuji ho o tom, co je aktuální a co se v regionu
děje.

Hudba.
Hudební dramaturgie rádia odráží celkové zaměření stanice na cílovou skupinu 19 - 45 let s
přesahy do mladších i do starších věkových skupin. Orientace je převážně na hudební směry
středního proudu.
Součástí speciálních hudebních pořadů jsou hitparády, sestavované buď na základě hlasů
posluchačů, nebo na základě prodejnosti nosičů. První způsob vyžaduje aktivní účast

posluchače, který dává hlasy jednotlivým písničkám. Druhý vyžaduje spolupráci s hudebními
vydavatelstvími. S obojím máme jako provozovatelé bohaté zkušenosti.
V programu jsou zastoupeny i písničky na přání, což je další forma interaktivního
posluchačsky velice oblíbeného pořadu.
Chceme také podporovat vybrané tituly z produkce hudebních vydavatelství a pomáhat s jejich
propagací mezi posluchači.

Zábava
V programu budou zastoupeny různé formy soutěží ať již přímo telefonických, pisemných či
soutěží organizovaných v jednotlivých místech regionu v přímém kontaktu s posluchači a
přenášené do vysílání. V tomto má RÁDIO PRACHEŇ zejména v posledním období
zkušenosti a posluchačsky ohlas na ně je značný.

c) Návrh vysílacího schématu
Pondělí - pátek
0.00 - 6.00

Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimální.

6.00 - 9.00

Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoai, soutěží a zpráv.
Zprávy běží od 6.00 každou půlhodinu. Největší podíl mluveného
slova z celého dne.
Největší podíl zpráv a informací z celého dne. Zprávy o dopravě, sportu,
počasí.
Drobné kvizy a znalostní soutěže.

9.00 - 12.00

Dopolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Hlavní soutěže
stanice. Před polednem JUKEBOX - písničky na telefonické přání
Zprávy na začátku každé hodiny.
K u l t u r n í servis.
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12.00 - 16.00 Odpolední hudební blok (I) - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy každou
celou hodinu.
Kulturní servis.
16.00 - 20.00 Odpolední hudební blok (II) - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy každou
celou hodinu. Mezi 19,00 - 20,00 hod. - JUKEBOX - písničky na telefonická
přání. V pátek o tomto čase na přání písemná.
Kulturní servis.

20.00 - 24.00 Večerní proud hudby a informací se zaměřením na jednotlivé věkové
kategorie.

Sobota

0.00 - 6.00

Noční hudební proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimální.

6.00 - 10.00

Víkendový servis s přehledem o konání kulturní, sportovních a společenských
akcí v regionu, počasí, situace na silnicích v regionu.

10.00 - 14.00 Dopoledně - odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými
hudebními tématy.
Zajímavostí z oblasti filmu, gastronomie.
Jukebox aneb písničky na přání.
Víkendové tipy a kulturní servis.

14.00 - 19.00 Odpoledni proud hudby, informací
Soutěže
Víkendové tipy a kulturní servis.
19.00 - 24.00 Sobotní Dance party - taneční pořad pro mladé.

Neděle

0.00 - 6.00

Nočni hudebni proud. Nepřetržitý tok hudby, jen občas přerušovaný
moderátorskými vstupy. Podíl mluveného slova minimální.

6.00 - 10.00

Víkendový servis s přehledem o konání kulturní, sportovních a společenských
akcí v regionu, počasí, situace na silnicích v regionu.

10.00 - 14.00 Dopoledne - odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými
hudebními tématy.
Zajímavosti z oblasti filmu, gastronomie.
Jukebox aneb písničky na přání.
Víkendové tipy a kulturní servis.

14.00 - 19.00 Odpoledni proud hudby, informací
Soutěže
Víkendové tipy a kulturní servis.'

19.00 - 24.00 Hitparáda Rádia Prácheň - premiéra
Kontaktní pořad s písněmi na přání
Pořad o regionálních hudebních skupinách a interpretech

d) Cílová skupina recipientů
Cílová skupina 18-35 let s přesahy do mladších i starších věkových skupin.

Protokol
z veřejného slyšení žadatele o licenci k provozování rozhlasového vysílání
(Písek 89,0 MHz/1 kW a Příbram 99,5 MHz/0,4 kW),
které se koná dne 27.10.1999
Přítomni:
Za Řadu: Josefík, Hůlová, Musil, Hanuš, Tomek, Muchka, Milota, Štěpánek, Novotný
Za Úřad: Hrubá
Za žadatele: Měchura - jednatel a ředitel, Machorka - obchodní ředitel

V plus P, s.r.o.
jde o novou licenci
vysíláme od roku 94, došlo k vývoji a máme ustálený program, chceme hítoy>-řadio,
program-vysílání uvedeno v projektu-citace
chceme být regionální rádio, máme své zpravodaje v Písku, vTábdře, Prachaticích,
Příbrami, ve Strakonicích a v Českých Budějovicích
důraz na region, zpravodajsky, chceme představovat kaperya zpěváky, v neděli q é & & £
odlišnost od stávajícího schématu, chceme ho^ayní držet, aby si našlo své posluchače,
po 19 hod - v PO - mladší kategorieo^ÓT - střední a starší, ve S T - hitparáda 100
nejhranějších písní, ve ČT - rockpvánitparáda, PÁ je volnější - klasické písně na přání,
v SO - pro mladší, v N E -Jkpataktní pořady s mladšími posluchači,
konkurentem je teleyjzefr*'* ^
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Josefík -Jprtfiat a měřitelné prvky programu?
- hudební stanice s vyváženým podílem informací, 10 % mluvené slovo, zpravodajství
zaměřeno na region;—
zpravodajství každou celou hodinu - 6 -18 hod, regionální zpravodajství - 6.30 hod,
7.30 hod, 8.30 hod, v 18 hod bude ohlédnutí za regionem,
Jjoseíílt—-podfl mezi regionálním a-ostatním zpravodajstvím?
(^převažovat bude celorepublikové a světové, k regionálnímu cca 60 - 40 % - <G f

-

e a ranranieni hudby
J•
nedokáži říci, asi do 20 %, - £
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Musil - hitové rádio - střední
- nebude rock apojj^jspíšelfiTÓvé rádio evropské, dříve jsme hráli směs a neodkázali
lupnout přes určité procento poslechovosti, " / W
*< **y'*/ -aéT"

Zapsala: Kolomazníková
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel,: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http:Mvww.rrtv.cz
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Účastník řízení: V plus P s.r.o.
V Portyči 450
Písek
PSČ: 397 01

L

J

Rozhodnutí
Rp/284/0l/£J^
Zasedání Rady 18 bod 15
Vyřizuje; F.Kučera

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), podle ustanoveni § 23 zákona č. 231/2001 Sb.,
ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízeni
(správního řádu), v platném znění, toto

rozhodnutí:

Doba platnosti licence k provozování rozhlasové stanice Rádio Prácheň, udělené na základě rozhodnutí č.j.
Ru/1/00 ze dne 23.11.1999, ve znění pozdějších změn, s e na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje
do 29.6.2011.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 3.8.2001, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod
č.j. 2740 a doplněným upřesněním doručeným Radě dne 6.8.2001, zaevidovaným pod č.j. 2759 požádal o
prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném zněni, dne 3.8.2001.
Podle ustanovení § 12 odst..8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, Rada na žádost provozovatele vysíláni s licencí dobu platnosti licence prodlouží.

Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let.
provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší dobu.

Na žádost

Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že neshledala žádné důvody,
které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla proto tak jak výše uvedeno.

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

V Praze dne 23.10..2001

Spisová značka: 2008/411/mis/VPP
Č.j.:
M t $ M
Zasedání Rady 71 por. č. 27
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová

V plus P, s.r.o.
IČ: 49050435
Mírové náměstí
397 01 P Í S E K

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 V plus P, s. r. o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci Ru 1/00 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 17. 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 24. dubna 2008

(
4Hg. Vá£láVžákj
'předseda Rady ' '
pro rozjtfaspíe aftelevizmvystiání
:

:

P ř í l o h a r o z h o d n u t í - spisová z n a č k a : : 2008/411/mis/VPP

Název stanice: Rádio Prácheň
Časový rozsah vysílání: 24 hodin
Základní programová specifikace: hudební rozhlasová stanice se zaměřením na hudbu
středního proudu s vyváženým podílem informací 10%
mluveného slova

Profil
•
•
•

stanice:
Hudební rozhlasová stanice
Mluvené slovo s orientací na regionální téma
Regionálně orientované zpravodajství a servisní informace

Charakteristika programu:
Základním posláním programu Rádio Prácheň je stát se každodenním společníkem, který
svým posluchačům přináší hudebně-zábavní prvky a plnohodnotný informační a kulturní
servis.
Programové schéma:
Poměr mluveného slova je v denním průměru 10% , zbývajících 90% tvoří hudba a reklama.

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:
1. zábava
2. zpravodajství
3. informace a servis
4. malá publicistika
5. promo, prezentace mediálních partnerství a sponzoringu

Zpravodajství
Rádio Prácheň zajišťuje pro své posluchače aktuální zpravodajství informující obsáhle a
nezávisle s důrazem na regionální události. Stranou však nezůstávají ani nejdůležitější
informace z ostatních regionů České republiky a ze světa. Hlavními požadavky na práci
zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, přínos pro posluchače, užitečnost
informace a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv.
Řazení zpráv:
Pracovní dny: 6.00 - 17.00 hodin - vždy v celou
Víkendy a dny volna: 7.00 - ló.OOhodin
V průběhu celého týdne mohou být ve večerních a nočních časech zařazeny zpravodajské
relace dle potřeby jednou v hodině a to vždy na začátku hodiny. Řazení a četnost zpráv je
dána jejich důležitostí s ohledem na potřeby cílové skupiny. Každá zpravodajská relace
obsahuje informace o počasí a v případě potřeby také dopravní servis.

Hudební formát:
Skladba písní se pohybuje v rozmezí od 80 let až po současné módné hudební trendy a její
důležitou součástí jsou nově nasazované tituly.
Hudební programování má svůj základ v kontinuálním testování hudebního formátu.
Implementace těchto výsledků do programuje prostředkem jimž posluchači ovlivní hudební
strukturu stanice. Hudební program Rádia Prácheň si tak spoluvytvářejí jeho posluchači.
Podíl české a slovenské hudební tvorby neklesne pod minimální hranici 10%. Její rozsah
může narůstat v návaznosti na objemu nově vydávané domácí tvorby na hudebním trhu.
Kontrolovatelné programové parametry:
1. Poměr mluveného slova je v denním průměru cca 10%, zbývajících cca 90% tvoří
hudba a reklama
2. Počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase 6:00 až 17:00 jednou
v hodině, ve dnech volna je vysíláno zpravodajství v čase 7:00až 16:00 hodin.
Zpravodajství obsahuje v míře potřeb veřejnosti regionální informace.
3. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb
veřejnosti servisní informace o počasí.
4. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci
zahraniční neklesne pod 10%.

Spisová značka: 2008/1146/mis/V p
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Zasedání Rady 16// poř. č. 26
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová

V plus P, s.r.o.
IČ: 49050435
nábřeží 1. máje 1935
937 0 1
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ROZHODNUTÍ
Rada pra rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 21 odst. 1 písm. a), 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. září 2008 toto

rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli V plus P , s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené
v žádosti o licenci Ru /1/00 dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně licenčních podmínek, a to ve změně označení názvu programu z Rádio Prácheň
na Rock Rádio Prácheň.
II.

Rada vydává provozovateli V plus P, s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené
v žádosti o licenci Ru/1 /00 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001, spočívající ve
změně licenčních podmínek, a to ve rozšíření hudebního formátu. Hudební formát se
rozšiřuje v tomto znění:

Hudební formát:
Skladba písní se pohybuje v rozmezí od 60. let až po současné hudební tituly. Hudební
programování má svůj základ v kontinuálním testování hudebního formátu. Implementace těchto
výsledků do programu j e prostředkem jímž posluchači ovlivní hudební strukturu stanice. Hudební
program Radia Rock Prácheň si tak spoluvytvářejí jeho posluchači. Podíl české a slovenské
hudby neklesne pod minimální hranici 10%. Její rozsah může narůstat v návaznosti na objemu
nové vydané domácí tvorby na hudebním trhu.

Všechny ostatní parametry uvedené v rozhodnutí 2008/411/mis/VPP a jeho příloze ze dne 24
dubna 2008 zůstávají v platnosti.

Účastník řízení zaplatil dne 3 1 . července 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 10 . září 2008

~-lr>g. Václav Žák
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Vypraveno dne:

1 7 -09- 2008

Ú č a s t n í k řízení: V plus P s.r.o.
IČ: 490 50 435
Nábřeží 1. máje 1935
397 01 Písek

ROZHODNUTÍ
Sp.zn.: 2009/464/cun/VPP
Č.j.: c u n /
Zasedání 8. / poř. č. 13
Vypracoval: Mgr, František Čunderlík

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

rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli V plus P s.r.o., souhlas se změnou licence k provozováni rozhlasového vysíláni
prostřednictvím vysilačů programu Rock Rádio Prácheň (licence Ru/1/00/830 ze dne 23. listopadu 1999)
podle § 21 odst. 1, pism. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně poměru mluveného slova z 10%
na 7%-10%. zařazování, počtu a umístěni víkendových zpravodajských relací v závislosti na aktuálním dění
a obsahu a zařazování zpravodajského přehledu v době od 6:00 do 9:00
Aktuální plné znění licenčních podmínek licence Ru/1/00/830 j e obsaženo v příloze 1 (celkem 2 strany)
tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízeni vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném zněni.
Správní poplatek spojený se žádosti o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč byl uhrazen
dne 9. dubna 2009.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti lze dle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručeni rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.
V Praze dne 2 1 . dubna 2009

Příloha č. 1 k licenci Ru/1/00/830
Název programu:

Rock Radio Prácheň

Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní charakteristika programu:

Hudebně informační rozhlasová stanice

Programové schéma
Programové schéma Rock Radio Prácheň je na základě zkušeností s posluchači navrženo tak, aby
reagovalo na jejich očekávání a nároky kladené na vysíláni rozhlasové stanice. Je odrazem jejich potřeb,
vycházejících z denního životního rytmu, a je založeno na měnících se preferencích během celého dne.
Programové schéma je tak přizpůsobeno různým částem dne, které se lisí podílem jednotlivých složek
vysíláni, ať se jedná o nejvyšší podíl mluveného slova v ranním vysílání, výběr jednotlivých programových
prvků a způsob jejich prezentace podle denní doby nebo poměr informací a zábavy podle denního cyklu.
Informační složka vysíláni je jeho významnou součástí, především s ohledem na důraz kladený na
regionalitu a blízkost mezi rozhlasovou stanicí a jejími posluchači.

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorii:
1/ zpravodajství
2/ informace a servis
3/ malá publicistika
4/ zábava
5/ promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství

Podíl mluveného slova oproti hudebnímu programuje v dennim průměru cca 7-10%.

Hudební formát
Hudební formát Rock Radia Prácheň je založen na kontinuálním testováni, které umožňuje přizpůsobeni se
vkusu a požadavkům posluchačů a zároveň jim dává možnost podílet se na podobě vysílání. Výběr skladeb
zahrnuje období od 60. let až po současnost. Cílem hudebního formátu je nabídnout posluchačům Rock
Radia Prácheň maximální hudební pestrost a rozmanitost.
Podíl české hudby
Podíl české a slovenské hudby se bude pohybovat v rozmezí 10-15 %

Zpravodajství
Zpravodajství je podstatnou složkou vysílání Rock Radia Prácheň. Zahrnuje jak pravidelné relace, tak i
drobnou publicistiku, která doplňuje vysíláni především o informace z oblasli regionu. Regionální události, o
nichž zpravodajství Rock Radia Prácheň přináší aktuální a obsáhlé informace, jsou jeho významnou složkou.
Svůj nezastupitelný podii ve zpravodajských relacích mají samozřejmě také nejdůležitější informace jak z
celé č e s k é republiky, tak i ze zahraničí.

Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny každou hodinu od 6. do 17. hodiny včetně

Hlavni

zpravodajství je zařazováno vždy v celou hodinu. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v době
mezi 8. a 17. hodinou Počet víkendových zpravodajských relaci a jejich umístěni vychází z potřeb reakce na
aktuálním dění. V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské
relace ve večerních a nočních hodinách (17:00-24:00), a to jednou v hodině, vždy na jejím začátku.
Hlavní

zpravodajské

relace

bude doplňovat

předpověd

počasí

a dále dopravní

servis,

zahrnující

nejdůležitějši informace regionálního i celorepublikového charakteru, jako jsou například informace o stavu a
průjezdnosti silnic a dálnic, o uzavírkách a dopravních omezeních, případně o dopravních nehodách.

Návrh kontrolovatelných programových parametrů:
»

Podíl mluveného slova 7-10%
Podíl české hudby 10-15%

•

Zpravodajství obsahuje v míře potřeb veřejnosti regionální informace

•

Servisní informace - každá hlavní zpravodajské relace obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní

informace o počasi a dopravní servis.
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Účastník řízení:
V plus P s.r.o.
IČ: 49050435
Nábřeží 1. máje 1935
397 01 Písek

Kontaktní adresa:

ROZHODNUTÍ

O UDĚLENÍ

AK Sedláčková Vítek
Mgr. Olga Sedláčková
Nad Petruskou 1
PSČ: 120 00 Praha 2

TRANSFORMAČNÍ

LICENCE

Sp. zn.: 2009/762/zab/V p
Č.j.:koz/
6W/0<j
Zasedání Rady 15 / bod 7
Vypracoval: Petr Kozák / 4701

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 provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení čl. II přechodných ustanoveni
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se měni zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního
vysíláni a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů v (dále jen zákon č. 196/2009 Sb.), a podle
ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto

r o z h o d n u t í :

Rada u d ě l u j e
společnosti V plus P s.r.o., IČ: 49050435, s e sídlem v Pisku, Nábřeží 1. máje 1935,
t r a n s f o r m a č n í
l i c e n c i , na jejímž základě je provozovatel oprávněn k provozování
zemského rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Prácheň do 10. října 2025.

časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

uzemni rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů České Budějovice 97,3
MHz/0,2 kW, souřadnice [LON/LAT] 14E3010, 48N5910; Písek
89,0 MHz/1 kW, souřadnice [LON/LAT] 14E1130, 49N1829;
Příbram 99,5 MHz/0,4 kW, souřadnice [LON/LAT] 13E5646,
49N4113; Tábor 92,1 MHz/0,1 kW, souřadnice [LON/LAT]
14E4000, 49N2447

základní charakteristika programu:

hudebně informační rozhlasová stanice

dalši programové podmínky:

dle licence Ru/1/00/830 ze dne 23. listopadu 1999, v e zněni
pozdějších zrněn

Aktuální plné znění licenčních podmínek licence Ru/1/00/830 j e obsaženo v příloze 1 (celkem 2 strany)
tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Společnost V plus P s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Prácheň šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/1/00/830 ze dne 23.
listopadu 1999 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 29. června 2011.
Dne 10. července 2009 byla doručena žádost společnosti V plus P s.r.o. o udělení transformační licence dle
čl. II přechodných ustanoveni zákona č. 196/2001 sb.
Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanoveni zákona č. 195/2009 Sb., je provozovatel rozhlasového vysílání
s licencí, který vysílá na základě licence udělené mu Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále j e n
„Rada") přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně zaváže, že bude v e svém vysílání
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysíláni a na základě usneseni vlády o přechodu n a
zemské digitální rozhlasové vysíláni ukonči analogové vysíláni, j e oprávněn písemně požádat Radu o
udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2026. Účastníkem řízení
o uděleni transformační licence j e pouze žadatel. Správní poplatky při uděleni transformační licence se řídř
stejnými pravidly jako při uděleni 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 či. II bodu 4. rozhodnuti Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání
shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnuli 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 V plus P s.r.o. požádal o uděleni transformační licence v zákonem stanovené lhůtě a zároveň
se zavázal ve smyslu či. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém
vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysíláni na základě usnesení
vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysíláni. V doplnění žádosti, které bylo Radě doručeno
dne 25. srpna 2009, č.j. 5875/09, žadatel uvedl, že 3 měsíce před stanoveným datem přechodu na zemské
digitální rozhlasové vysílání bude v rámci svého programu vysílat Informační kampaň o přechodu ze
zemského analogového rozhlasového vysíláni na zemské digitální rozhlasové vysíláni.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném zněni dne 10. července 2009.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k t o m u , že žádost společnosti V plus P s.r.o.
obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb.. Rada dospěla k závěru, že nic nebrání
tomu žádosti V plus P s.r.o. o uděleni transformační licence vyhovět.

Poučeni:
Proti tomuto rozhodnuti 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 opakované poruší svůj písemný závazek podle bodu 1
nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usneseni vlády.

Vypraveno dne:
- 7 -10- 2009

P ř í l o h a č. 1

Název programu:

Rock Radio Prácheň

Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní charakteristika programu:

Hudebně informační rozhlasová stanice

Programové schéma
Programové schéma Rock Radio Prácheñ je na zákiadé zkušenosti s posluchači navrženo lak, aby
reagovalo na jejich očekávání a nároky kladené na vysíláni rozhlasové stanice. Je odrazem jejích potřeb,
vycházejících z denního životního rytmu, a ¡e založeno n3 měn čích se preferencích během celého dne.
Programové schéma je tak přizpůsobeno různým částem dne, které se lisí podílem jednotlivých slcžek
vysílání, ať se jedná o uejvyšsí podíl mluveného slova v ranním vysíláni, výbér jednotlivých programových
prvků a způsob jejich prezentace pcdle denní doby nebo poměr informaci a zábavy podle denního cyklu.
Informační složka vysílání je jeho významnou součástí, především 3 ohledem na důraz kladený na
regionalitu a blízkost mezi rozhlasovou stanicí a jejími Dosluchači.
Mluvené slovo jo rozděleno do těchto obvyklých kategorií:
1/zpravodajství
2/ informace a servis
3/ malá publicistika
41 zábava
5/ promotoři, on-air marketing, sponzorirg a prezentace mediálních partnerství

Podíl mluveného slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 7-10%.
Hudební formát
Hudební forma; Rock Radia Prácheñ je založen na kontinuálním testováni, které umožňuje přizpůsobení se
vkusu a požadavkům posluchačů a zároveň jim dává možnost pod i let se na podobě vystlání. Výběr skladeb
zahrnuje období od 60. let až po sou Časnost. Cílem hudebního formátu je nabídnout posluchačům Rock
Radia Prácheñ maximální hudební pestrost a rozmanitost.
Podíl české hudby
Podii české a slovenské hudby se bude pohybovat v rozmezí 10-15 %
Zpravodajství
Zpravodajství je podstatnou složkou vysílání Rock Radia Prácheň. Zahrnuje jak pravidelné relace, tak I
drobnou publicistiku, která doplňuje vysíláni především o informace z oblasti regionu. Regionální události, o
nichž zpravodajství Rock Radia Prácheň přináší aktuální a obsáhle informace, jsou jeho významnou složkou
Svůj nezastupitelný podii ve zpravodajských relacích maji samozřejmé také nejdůležitějSi informace jak z
celé České republiky, tak i ze zahraničí.
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Zpravodajské relace jsou vysílány ve vsedni dny každou hodinu od 6, do 17, hodiny včetně. Hlavrí
zpravodajství je zařazováno vždy v celou hodinu Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v dobé
mezi 8. a 17. hodinou. Počet víkendových zpravodajských relaci a jejich umístěni vychází z potřeb reakce na
aktuálním dění. V případe potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské
relace ve večerních a nočních hodinách (17:00-24:00), a to jednou v hodině, vždy na jejím začátku.
Hlavní zpravodajské relace bude doplňovat předpověď počasi a dále dopravní servis

zahrnující

nejdůležitéjší informace regionálního i celorepublikového charakteru, jako jsou například informace o slávu a
průjezdnosti silnic a dálnic, o uzavírkách a dopravních omezeních, případné c dopravních nehodách.

Návrh kontrolovatelných programových parametrů:
•

Podii mluveného slova 7-10%

•

Podíl české hudby 10-15%

•

Zpravodajství obsahuje v míře potřeb veřejnosti regionální informace.

•

Servisní informace - každá hlavni zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti servisni

informace o počasi a dopravní servis.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

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 Ivů 5/256
37001 České Budějovice-Brněnské Předměstí
Česká republika

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

Eleanes s. r. o.
Svárov 1389
75501 Vsetín
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 1 2 5 0 / b a r / M E D
Č.j.: R R T V / 2 9 4 / 2 0 1 5 - b a r
Z a s e d á n í R a d y č. 2 - 2 0 1 5 / poř.č.: 38

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/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

ROZHODNUTI
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.

294-1

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 fůze 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 P r a z e dne: 20.1.2015

Ivan Krejčí

předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

18.11.2015, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha
Česká republika
První rozhlasová s.r.o.
Koperníkova 794/6
12000 Praha
Česká republika

ROZHODNUTI

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 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 Rock Rádio Prácheň (licence č.j. Ru/1/00/830 ze dne 23. 1 1 . 1999) podle § 21 odst. 1,
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na nový název Rock
Rádio, neboť tato změna názvu programu by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení.

Odůvodnění:
Dne 2. října 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Prácheň (licence č.j. Ru/1/00/830 ze dne 23.
11. 1999) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu
programu na nový název Rock Rádio.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady, a o zahájení
řízení byl vyrozuměni další účastník řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového
vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byla zamítnuta). K podkladům rozhodnutí
se tento účastník řízení nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. 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.
Rada při svém rozhodování vycházela z toho, že změna označení (názvu) programu sama o sobě nemá
vliv na charakter stanice, který je více ovlivňován dalšími programovými podmínkami, jsou-li jinak
dodrženy stanovené licenční podmínky.
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V případě, že je žádáno o souhlas se změnou názvu programu (Rock Rádio Prácheň) na název
programu, který již vysílá (Rock Rádio), je třeba posoudit, zda oba programy mají natolik shodné základní
programové specifikace a další licenční podmínky, aby v důsledku změny bylo možné šíření jednotného
programu pod společným názvem. Rada provedla srovnání licenčních podmínek obou programů a
dospěla k závěru, že jednotlivé licenční podmínky obou programů jsou shodné do té míry, že souhlas se
změnou názvu programu je možné vyslovit. Předmětná změna názvu programu též nezpůsobí ani jeho
zaměnitelnost s jiným programem a nedojde tak v jejím důsledku k matení posluchačů.
V rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb. není ani situace, kdy je provozovatel stávajícího programu Rock
Rádio odlišný od provozovatele programu Rock Rádio Prácheň, neboť se tak jedná o programovou síť ve
smyslu § 2 odst. 1 písm. d) a žadatel, společnost MEDIA BOHEMIA, a.s., též doložil souhlas společnosti
Rádio Dobrý den, s.r.o. (stávající provozovatel vysílání programu Rock Rádio) s předmětnou změnou
názvu programu.
Rada vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem dospěla k závěru, že požadovaný souhlas se
změnou názvu programu lze vyslovit a rozhodla, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do dvou měsíců
ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby nemá dle ustanovení § 66
zákona č. 231/2001 Sb. odkladný účinek.

Ivan Krejčí
p ř e d s e d a Rady
p r o rozhlasové a televizní vysílání
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