RADA C E S K E R E P U B L I K Y
pro rozhlasové a televizní vysílání
, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

Účastník řízení: North Music s.r.o.
Masarykova 153
Ústí nad Labem
PSČ: 400 01
Jednatelé: Miroslav Hašek
Libor Zajíček
Michal Sroka
Způsob jednání: Jednatel je statutárním orgánem a může
jednat samostatně, pokud jednání není
vázáno na rozhodnutí valné hromady.

Č.j.: Ru/102/0l//j/^
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

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti North Music s. r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 153, IČO :
49098713, l i c e n c i
k
provozování
rozhlasové stanice s názvem
NORTH MUSIC.

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 2.1.2002 do 31.12.2007.

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je NORTH MUSIC. Časový rozsah
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudebně - zábavná regionální
stanice s posílenou informačn složkou.
3) Technické prostředky určené k vysílání:
kmitočtová síť sestávající z kmitočtů :

95.2 MHz/0,5 kW Ústí nad Labem-Vysoký Ostrý
89.3 MHz/0,2 kW Děčín-Podmokly
89,3 MHz/0,2 kW Teplice
dle příslušných listů technických parametrů.
V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho
žádosti o licenci č. RR 0533. Tyto údaje tvoří text 9 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušné listy technických parametrů tvoří přílohy č. 2, č. 3 a 4.
Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0533, doručená Radě dne
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 700, doplněná podáním
doručeným Radě dne 20.3.2001 pod č.j. 1092, s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb.,
v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice NORTH MUSIC,
výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce
5526, ze dne 15.9.1997, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá
obchodní banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem bez uvedení data), předložené v průběhu správního
řízení a projednané při předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při veřejném slyšení dne 27.4.2001.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s §
konstatovala, že udělením licence žadateli
sdělovacích prostředcích působících v České
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě
programu.

10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění,
nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu

Rada konstatovala, že společnost North Music s.r.o., je způsobilá stát se provozovatelem s licencí
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění.

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/1991 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 9.3.2001.

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 9.5.2001

Ing. Martin Muchka
předseda R a d y ^ i í f c é c ^ u b l i k y pro
rozhlasový tgá^zhi^ysílání

PŘÍLOHA č.l
Název stanice:

NORTH .MUSIC

Časový rozsah vysílání:

24 Hodm denně

Základní charakteristika programu:

Hudebně - zábavná regionální stanice s posílenou informační a
zpravodajskou složkou

<

iiiii

b) Charakteristika programu

Jako většina komerčních rádií nabízí North Music posluchačům především
hudbu a zábavu, ale nezanedbává ani informační složku. Ve srovnání s ostatními
rozhlasovými stanicemi v okolí se důrazně profiluje jako regionální. Právě
regionální obsah informací a zpravodajství tvoří páteř celého programu rádia
North Music a je na ně dlouhodobě kladen mimořádný důraz.

/.../
Převažující posluchačskou skupinou North Music jsou dospělí posluchači ve
věku 15-45 let. /.../

Z vymezených

charakteristik

převažujících

cílových

zájmových

skupin

obyvatelstva pak vyplývá průměrný podíl hudby a slova ve vysílání. /.../ 10%
podíl mluveného slova včetně šelfu a autopromotion.. /.../

Zpravodajství
/.../ zpravodajství rádia North Music je postaveno na dominujících regionálních
informacích, /.../

Bylo by ovšem chybou informovat pouze o místním dění bez vazeb a souvislostí
s děním v celé republice. Regionální image stanice je budována právě na těchto
souvislostech. Proto obsahují zpravodajské vstupy na rádiu North Music i výběr
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podstatných událostí z domova (a pochopitelně v menší míře) i ze světa.
Zpravodajství dbá při vší své stručnosti a přehlednosti na maximální objektivitu,
nezávislost a aktuálnost.

Rádio North Music bude tedy nadále vysílat:
hlavní zprávy v čase od 05.00 do 19.00 (s tím, že jejich přesné umístění v celou nebo u některých stanic užívané pět minut před celou - bude záviset na
strategii ostatních regionálních rádií v regionu)
v 21.00 pravidelné souhrnné zpravodajství celého dne
v čase od 00.00 do 04.00 krátké noční zprávy
v pracovních dnech pak v čase mezi 5.00 a 8.00 navíc

zpravodajství ještě v

každou 30. minutu

Ke zpravodajství bude připojena navíc předpověď počasí - v dopoledních
hodinách na dnešní den, od odpoledne na den následující. Dle aktuální situace
bude obsahovat i informace o znečištění ovzduší.

Délka hlavních zpráv v ranním vysílání dosáhne zhruba 3 minut, v ostatních
částech dne budou hlavní zprávy přibližně dvou minutové.

Součástí zpravodajství je i dopravní servis, /.../

Ranní blok bude dále doplněn

přehledem denního tisku, informacemi o

očekávané události, popř. kurzovním lístkem.

Hudební formát
/.../
V hudebním programu se proto objevují

skladby jak

klasických

hvězd

osmdesátých a devadesátých let - např. R.E.M., Roxette, Lucie, Celině Dion,
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Ace Of Base apod. - tak současní interpreti jako Ricky Martin, Britney Spears,
Corrs, Chinaski atd.

Česká hudební tvorba je nedílnou součástí hudebního programu rádia North
Music. /.../zhruba desetiprocentní zastoupení domácí hudby v programu /.../

•

podíl mluveného slova ve vysílání

•

blokové programovací schéma

•

obsah zpravodajství - regionální zaměření

•

servisní informace -počasí

a doprava ve všech pravidelných

zpravodajských

relacích
•

struktura hudebního formátu

d) Návrh vysílacího schématu

Návrh vysílacího schématu vychází ze skutečnosti, že rádio North Music hodlá
oslovit poměrně široké vrstvy potencionálních posluchačů. Jde nám o snahu
maximálně všechny tyto vrstvy uspokojit v průběhu celého dne, ale zároveň
neopomíjet ani převažující podskupiny posluchačů v jednotlivých denních
blocích.
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Noční mix Radia North Music: 22:00 -05:30 hodin
Hudební program doplněný mluvenými bloky, krátké noční zpravodajství,
informace

o

počasí,

informace

o

filmech

a

videu,

zajímavosti

o

hudbě,zpravodajský souhrn. Na rozdíl od některých jiných rozhlasových stanic,
kreré noční vysílání odbavovaly či odbavují z automatu, resp. bez přítomnosti
mluveného slova, chce rádio North Music i nadále vysílat 24 hodin živého
moderovaného programu. Existuje totiž skupina posluchačů, která preferuje
určitý pocit kontaktu i v tyto hodiny. Proto počítáme s krátkými slovními vstupy
a dalšími prvky i zde. /.../
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Ranní budík: 5:30 - 9:00 hodin
•

největší zastoupení zpravodajství ve vysílání

•

přehled ranního tisku, předpověď počasí, informace o očekávaných událostech dne

•

nižší podíl hudby

Tento blok má za úkol přinášet co nejvíce informací a být tak prvním informačním servisem
pro posluchače. Proto je rozdělen na pravidelné třicetiminutovky, z nichž každá obsahuje
zpravodajský souhrn a hlavní zprávy v každou celou hodinu, které obsahují také servisní
informace ( informace o počasí, stavu ovzduší a dopravní situaci). V jednotlivých 30-ti
minutových blocích

následují dva až tři vstupy, jejichž součástí je přehled ranního tisku,

souhrn očekávaných událostí, krátká předpověď počasí, anketa nebo drobná publicistika
pravidelné ranní soutěže.

RANNÍ BUDÍK

Modelová struktura ranního bloku
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Dopolední North Music: 9:00 - 12:00 hodin
•

standardní rozsah zpravodajství + úplný dopravní servis

•

kulturní servis, zábava, životní styl a drobná publicistika

•

vyšší podíl hudby

Rádio North Music bude vysílat v tomto bloku zpravodajské relace v každou celou hodinu.
Zpravodajské relace v dopoledním programu mají kromě základní zpravodajské

funkce

v programu i důležitou funkci rytmizační a jsou jednoznačným stabilizačním prvkem každé
vysílací hodiny. Dalším prvkem je úplný dopravní servis a to po každém zpravodajském
servisu a dále v polovině hodiny pokud je nahlášena událost na bezplatnou dopravní linku
radia. Dopolední blok také obsahuje aktuální kulturní servis regionu. Obsahuje nepravidelnou
drobnou regionální publicistiku ve formě rozhovorů s veřejným činiteli měst regionu.
Pro vstupy v této části dne bude typický lehčí obsahový charakter s určitým zastoupením
zábavné složky.

DOPOLEDNÍ B L O K
Modelová struktura dopoledního schématu

Odpolední North Music : 12:00- 18:00 hodin
•

zpřehlednění a naplnění

zpravodajství

•

kulturní servis, témata pro volný čas a záliby, soutěže

•

navýšení podílu hudby

Rytmus a obsahová náplň odpoledního vysílání vychází z přirozené relaxační
funkce rádia v tomto čase. Proto je zde prostor pro nejrůznější soutěže nebo
další kontaktní prvky, jako jsou např. telefonické dialogy s posluchači.
Zastoupení hudby ve vysílání bude posíleno. Zpravodajství bude již obsahovat
souhrnné či aktuální zprávy, které přinesl den a reportáže, které připravila
redakce zpravodajství v průběhu dne. Zpravodajská složka zůstane zachována
v každou celou hodinu. Odpolední blok bude opět obsahovat úplný dopravní
servis a také nezbytný kulturní servis regionu.
ODPOLEDNÍ BLOK
Modelová struktura odpoledního bloku

•jingle

doprava-

vstup: annonce
programu
hudbahudba
vstup: start soutěže
reklamní blok
vstup: soutěž konec,

vstup: kulturní a tv
servis

film a music news
annonce
reklamní blok
písnička na přání
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doprava

Odpolední North Music : 12:00 - 18:00 hodin
•

zpřehlednění a naplnění zpravodajství

•

kulturní servis, témata pro volný čas a záliby, soutěže

•

navýšení podílu hudby

Rytmus a obsahová náplň odpoledního vysílání vychází z přirozené relaxační
funkce rádia v tomto čase. Proto je zde prostor pro nejrůznější soutěže nebo
další kontaktní prvky, jako jsou např. telefonické

dialogy s posluchači.

Zastoupení hudby ve vysílání bude posíleno. Zpravodajství bude již obsahovat
souhrnné či aktuální zprávy, které přinesl den a reportáže, které připravila
redakce zpravodajství v průběhu dne. Zpravodajská složka zůstane zachována
v každou celou hodinu. Odpolední blok bude opět obsahovat úplný dopravní
servis a také nezbytný kulturní servis regionu.
ODPOLEDNÍ BLOK
Modelová struktura odpoledního bloku

VoiViní Norlh Music : 1 8 : 0 0 - 2 2 : 0 0 hodin
•

zábavné vstupy

•

písničky na přání, hitparády, Party timc

•

hudební program

Večerním vysílání rádia North Music je postaveno především na kontaktu
s posluchači a na hudbě, na informacích o hudbě nebo jejích interpretech a také
na soutěžích. Čas po 21:00 hodině je určen pravidelným hitparádám-Hitparádě
rádia North Music, taneční hitparádě Disco Twenty a hitparádám Desítka a
Eurochart a v sobotu do 24h pořadu

Party Time (seznamka, netradiční

soutěže,atd.), nebo případně hudebně publicistickým pořadům či moderovaných
hudebním blokům.
VEČERNÍ BLOK
Modelová struktura večerního bloku

reklamní blokannonce'
počasí

vstup:
start soutěže

hudba

reklamní blok
annonce

vstup: soutěž konec,
film a music news

vstup: kulturní
a tv servis

annonce
reklamní blok
písnička
na přání

doprava

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
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

Účastník řízení:
North Music s.r.o.
Velká Hradební 3385/9
400 01 Ústí nad Labem

L
Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/123/05
Zasedání Rady 11/ poř. č. 25
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 2. června 2005 toto

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu NORTH MUSIC prostřednictvím vysílačů,
udělené na základě rozhodnutí č.j. RU/102/01 ze dne 9. května 2001, ve znění pozdějších změn, s e na
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 27. dubna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 1287, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 3 1 . 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.

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

•

•
•

•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 29. března 2005;
čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 25. dubna 2005;
potvrzení Finančního úřadu v Ústí nad Labem, že ke dni 8. dubna 2005 nemá daňové nedoplatky;
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem, že ke dni 1 1 . dubna 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 Ústí nad Labem potvrzuje, že k 7. dubnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
Česká národní zdravotní pojišťovna v Praze potvrzuje, že k 7. dubnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
Zdravotní pojišťovna MV ČR v Ústí nad Labem potvrzuje, že k 11. dubnu 2005 nemá splatný nedoplatek;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 25. dubna
2005;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
Miroslav Hašek - 3. května 2005 - nemá záznam
Libor Zajíček - 3. května 2005 - nemá záznam
Michal Sroka - 3. května 2005 - nemá záznam
Jan Neuman - 3. května 2005 - nemá záznam
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 25. dubna 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 3 1 . 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 27. dubna 2005.

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

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
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

Účastník řízení: North Music s.r.o.
Velká Hradební 3385/9
Ústí nad Labem
PSČ: 400 01
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ROZHODNUTÍ
Č.j.: Rz/249/05
Zasedání Rady 2 2 / b o d 23
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaiglová
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 7. prosince 2005

souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici North
Music, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/102/01 ze dne 9. května 2001 (ve znění pozdějších změn), o
kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 14. listopadu 2005, a to s e :
změnou licenčních podmínek spočívající ve změně názvu programu NORTH MUSIC na Fajn North
Music.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu.
Správní poplatek dle § 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. byl účastníkem řízení uhrazen.

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

prosince 2005

Sp. zn./ldent.: 2009/1310/zab/MED
Naše zn.: zab/268/2010
Zasedání Rady č. 2 - 2010 / poř.č.: 6

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

ROZHODNUTÍ

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

souhlas

s fúzí

sloučením

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

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

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

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

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

V P r a z e dne: 19.1.2010
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Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistova
Date: 2010.01.26 13:12:26 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

MEDIA BOHEMIA
IČ: 26765586
Koperníkova 794/6
12000 Praha 2
Česká republika

a.s.

Sp. zn./ldent.: 2012/26/hak/MED
Č.j.: CUN/295/2012
Zasedání Rady č. 2 - 2012 / poř.č.: 37

ROZHODNUTÍ

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

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 120
00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Fajn North Music (licence Ru/102/01 ze dne 9. května
2011), dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek,
konkrétně ve zrušení povinnosti zařazování Dopravního servisu do vysílání a navýšení podílu
Kulturních informací při zachování stávajícího podílu mluveného slova.

Odůvodnění:
Provozovatel MEDIA BOHEMIA, a,s. se obrátil na Radu s žádostí (doručenou dne 1. prosince 2011 č.j. 9652/11) o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.

Žádost spočívá ve zrušení povinnosti zařazovat Dopravní zpravodajství a navýšení podílu Kulturních
informací při zachování stávajícího podílu mluveného slova. Úprava spočívá ve zrušení povinnosti
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zařazovat Dopravní servis do vysílání, který by měl být zařazen pouze v případě, kdy dopravní událost
významně zasáhne do života většiny posluchačů.

Provozovatel se domnívá, že jeho výhodou oproti konkurenci je kvalitní kulturní servis, který by chtěl
ještě více rozšířit, ovšem při stávajícím podílu mluveného slova, tedy beze změny licenční podmínky
podílu mluveného slova.

Navrhovanou změnou nedojde k popření výsledku licenčního řízení, ve kterém byla provozovateli
licence udělena, neboť v případě požadovaných změn nedochází k popření původně provozovatelem
navržených a schválených programových licenčních podmínek, provozovatel bude i nadále důsledně
dodržovat danou základní programovou specifikaci, která zní: „hudebně-zábavná regionální stanice
s posílenou informační a zpravodajskou složkou".

V souladu s touto skutečností a ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tak Rada souhlas
s požadovanou změnou udělila.

V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 29.
listopadu 2011

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

V Praze d n e : 17.1.2012

J U D r . Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

_

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2012.01.20 11:39:06 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova q q / 6 , 1 2 0 0 0 Praha 2
Tel.:

+

420

2jn

813 830 / Fax:

+

420 27^ 810 885

www.rrtv.cz

MEDIA BOHEMIA a. s.
Koperníkova 6/794
12000 Praha-Vinohrady
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 8 / b a r / M E D
Č.j.: bar/441 /2014
Z a s e d á n í R a d y č. 3 - 2 0 1 4 / poř.č.: 19

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 uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady,
identifikační číslo 26765586, 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 North Music na kmitočtu 89,3 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště
Děčín, kmitočtu 89,3 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Teplice, kmitočtu 95,2 MHz
o vyzářeném výkonu 5 kW z vysílacího stanoviště Ústí nad Labem, kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu
500 W z vysílacího stanoviště Litoměřice a kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Most na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Fajn rádio North Music
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 89,3 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Děčín
• 89,3 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Teplice
• 95,2 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Ústí nad Labem
• 98,3 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Litoměřice
• 92,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Most
Základní programová specifikace:
Hudebně-zábavná regionální stanice s posílenou informační složkou
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/102/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn
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Odůvodnění:
Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Fajn rádio North
Music šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/102/01 ze
dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 3 1 . 1 2 . 2015.
Dne 3 1 . prosince 2013 pod čj. 13105/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA
a. s. 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. 2 3 1 /
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel MEDIA BOHEMIA a. s. 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 23. 12.
2013.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence,
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném
usnesením vlády.

V Praze dne: 4 . 2 . 2 0 1 4

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 4 . 2 . 2 0 1 4 , d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)

.., _
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Příloha k dopisu čj. Č T Ú - 1 3 0 0 / 2 0 1 4 - 6 1 3 z e d n e 8. 1. 2 0 1 3 .
D i a g r a m využití rádiových kmitočtů provozovatele M E D I A B O H E M I A a.s. u r č e n ý c h pro a n a l o g o v é rozhlasové vysílání v p á s m u V K V . M o d r á
barva v y z n a č u j e p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í r o z s a h , v e kterém j e z a r u č e n a hranice minimální ú r o v n ě c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
s t a n o v e n á podle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 Sb., o z p ů s o b u stanovení pokrytí s i g n á l e m z e m s k é h o r o z h l a s o v é h o vysílání š í ř e n é h o ve v y b r a n ý c h
kmitočtových pásmech.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-4897678

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

RRTV/391/2016-bar
2014/8/bar/MED
3-2016/ poř.č. 13

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

2.2.2016, Praha

MEDIA BOHEMIA a. s .
z5pe5hw

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává toto

ROZHODNUTI

I.

Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady sp. zn.
2014/8/bar/MED ze dne 4. 2. 2014 tak, že se název programu „Fajn rádio North Music" ve výroku
nahrazuje správným názvem programu „Fajn North Music" a název programu „Fajn rádio North Music"
v části Název programu se nahrazuje správným názvem programu „Fajn North Music".

II.

Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady sp. zn.
2014/8/bar/MED ze dne 4. 2. 2014 v jeho odůvodnění tak, že se název programu „Fajn rádio North
Music" v prvním odstavci odůvodnění nahrazuje správným názvem programu „Fajn North Music".

Odůvodnění:
Rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/8/bar/MED ze dne 4. února 2014 byla společnosti MEDIA BOHEMIA a. s.
udělena transformační licence pro program Fajn North Music.
V písemném vyhotovení uvedeného rozhodnutí však došlo ke zřejmé nesprávnosti, když byl ve výroku
rozhodnutí i v jeho odůvodnění uveden chybný název programu (Fajn rádio North Music namísto správného
Fajn North Music).
Podle ustanovení § 70 správního řádu provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní úřad, který rozhodnutí
vydal; týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní úřad opravné rozhodnutí, které je prvním
úkonem ve věci opravy.
Z tohoto důvodu Rada provedla opravu vydáním opravného rozhodnutí z moci úřední.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

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

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2016.02.09 20:20:30 +01 00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-4932047

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

RRTV/585/2016-STR
2016/71/STR/MED
4-2016/ poř.č. 2

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

15.2.2016, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Fajn North Music (licence č.j. Ru/102/01/136 ze dne 9. května 2001) podle
§ 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť tato požadovaná změna licenčních podmínek by
nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení.
Příloha obsahující aktuální znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 22. ledna 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 769/2016
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North Music (licence č.j.
Ru/102/01/136 ze dne 9. května 2001) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek programu.
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence jediným účastníkem, Rada oznámení o
podané žádosti pouze vyvěsila na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané žádosti
nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Rada dospěla k závěru, že v důsledku požadované změny nedojde k žádné výrazné změně licenčních
podmínek programu Fajn North Music, neboť téměř všechny kontrolované parametry vysílání, včetně
základní programové specifikace, zůstávají nedotčeny. Dojde pouze k částečné úpravě četnosti
zpravodajských relací, avšak takováto změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného
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slyšení, zejména pak za situace, kdy žadatel byl jediným účastníkem licenčního řízení o udělení
předmětné licence k provozování rozhlasového vysílání.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je v dle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. možno podat žalobu podle zvláštního
právního předpisu. Podání žaloby nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí

předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (text materiálu, 26.2.2016, Licenční podmínky)

_
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Licenční podmínky
Název stanice:
Fajn North Music
Časový rozsah vysílání:
24 hodin
Základní programová specifikace:
Hudebně - zábavná regionální stanice s posílenou informační a zpravodajskou složkou
a)
1.
2.
3.

Profil stanice
Hudební rozhlasová stanice
Mluvené slovo s orientací na regionální témata a zábavu
Regionálně orientované zpravodajství a servisní informace

b) Charakteristika programu
Základním posláním programu Fajn North Music je stát se každodenním společníkem, který svým
posluchačům přináší nudebně-zábavní prvky a plnohodnotný informační a kulturní servis.
c) Programové schéma
Vysílání je strukturováno do programových bloků. Poměr mluveného slova 10%.
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
d) Zpravodajství
Aktuální, s důrazem na regionální události. Řazení zpráv:
- od 6.00 do 17.00 ve všedních dnech každou celou hodinu,
- od 7.00 do 16.00 ve dnech volna - četnost je dána aktuálním děním.
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. Každá zpravodajská relace obsahuje
informace o počasí a v případě potřeby také dopravní servis.
e) Hudební formát
Hudební dramaturgie stanice je vystavěna na dostatečně široké nabídce hudebních skladeb, které
nejsou svázány úzce pojatým stylovým vymezením. Skladba písní se proto pohybuje v rozmezí od
roku 2000 let až po současné módní hudební trendy a její důležitou součástí jsou nově nasazované
hudební tituly.
Podíl české a slovenské hudební tvorby neklesne pod minimální hranici 10%. Její rozsah může narůst
v návaznosti na objemu nově vydávané domácí tvorby na hudebním trhu.
Kontrolované programové prvky:
1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 10%.
2. Počet a umístění zpravodajských relací v pracovní dny v čase od 7:00 do 17:00 jednou v hodině.
3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti.
4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje servisní informace o počasí.
5. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční
neklesne pod 10 %.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-5368816

VÁŠ DOPIS ZN.:
N A S E Č . J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY

RRTV/3651/2016-BLU
2016/977/BLU/MED
22-2016/ poř.č. 7

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MÍSTO:

6.12.2016, Praha

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

MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw

ROZHODNUTI

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

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 North Music (licence č.j. Ru/102/01) 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.

Odůvodnění:
Dne 1. listopadu 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") doručena žádost
(č.j. 7902/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North
Music (licence č.j. Ru/102/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně licenčních podmínek.
Podle ustanovení §21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou 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. Vzhledem k t o m u , že předmětné licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, nemohli být
vyrozuměni o zahájení řízení další účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů by byly v rámci licenčního
řízení zamítnuty.
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Změna licenčních podmínek:

V daném případě byla licence udělena v licenčním řízení o jednom účastníku.
Základní
programová
specifikace

Současný
stav

Požadovaná
změna

-

-

-
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Hudební formát

Mluvené
slovo

Cílová
skupina

Zpravodajství a servisní
informace

Hudebně zábavná
regionální
stanice s
posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

Skladba písní v
rozmezí od roku
2000 let až po
současné módní
hudební trendy.
Podíl české a
slovenské
hudební tvorby
neklesne pod
minimální hranici
10%.

v denním
průměru
10%

1 5 - 4 5 let

Aktuální, s důrazem na
regionální události. Řazení
zpráv: 6.00-17.00 ve
všedních dnech každou
celou hodinu. Ve dnech
volna od 7.00 do 1 6 . 0 0 četnost je dána aktuálním
děním.

Hudebně zábavná
regionální
stanice s
posílenou
informační a
zpravodajskou
složkou

Skladba písní v
rozmezí soft
rocku přes pop až
k současným
módním trendům.
Poměr české
hudební produkce
k produkci
zahraniční
neklesne pod
10%.

v denním
průměru
7-13 %

1 2 - 3 5 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.

Změna licenčních podmínek vychází z cíle provozovatele konsolidovat licenční podmínky svých
rozhlasových stanic.
Základní programová specifikace zůstává beze změny.
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.
Vymezení cílové skupiny posluchačů navrhuje provozovatel změnit z důvodu toho, že takto
věkově více úzce specifikovaná cílová skupina lépe odpovídá dnešnímu programovému zacílení
radia Fajn North Music.
V oblasti zpravodajství a servisních informací navrhuje provozovatel upravit 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 mezi nejmladší a mladší části celkové
populace, tj. mezi skupinou, na kterou se Fajn North Music zaměřuje.

Žadatel byl jediným účastníkem licenčního řízení; 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.

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

Ivan Krejčí

předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (text materiálu, 14.12.2016, Příloha - Licenční podmínky programu Fajn
North Music (licence č.j. Ru/102/01) dle souhlasu se změnou )
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Příloha
Licenční p o d m í n k y p r o g r a m u F a j n North M u s i c ( l i c e n c e č.j. Ru/102/01)
dle r o z h o d n u t í o s o u h l a s u s e z m ě n o u

Název programu
• Fajn North Music
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Děčín 89,3 MHz / 0,05 kW; Teplice 89,3 MHz / 0,2 kW; Most 92,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem
95,2 MHz / 5 kW, Litoměřice 98,3 MHz/ 0,5 kW
Základní programová specifikace
• Hudebně zábavná regionální stanice s posílenou informační a zpravodajskou složkou
Cílová skupina
• 12-35 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 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 rádio je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které odpovídá
definované cílové skupině (12-35 let), 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

3651-4

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

2018/169/str
5-2018/poř. č. 7

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
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 North Music (licence č.j. Ru/102/01) 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.

Odůvodnění:
Dne 6. února 2018 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/6082/2018-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Fajn North Music (licence č.j. Ru/102/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. Tuto svou žádost
provozovatel doplnil dne 14. února 2018 podáním č.j. RRTV/6434/2018-vac.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou 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. Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že předmětné

licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další
účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s
využitím totožného souboru technických parametrů by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty.
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-zábavná regionální stanice s posílenou informační a zpravodajskou
složkou) zůstává beze změny.
Provozovatel 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 navrhoval 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 provozovatel chtěl ponechat beze změny a o jejich úpravu nežádal.
Navrhovaná změna nemění zásadním způsobem vymezení hudebního formátu programu, neboť
se jedná pouze o částečnou změnu spočívající v podílu české a slovenská hudby, a není tedy
v rámci celkového posouzení významným posunem licenčních podmínek v porovnání
s licenčními podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním licenčním řízení.
Požadovaná změna by tudíž nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení a je 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 rozhodnutí.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Licenční podmínky programu Fajn North Music (licence č.j. Ru/102/01)

Příloha
Licenční podmínky programu Fajn North Music (licence č.j. Ru/102/01)
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou

Název programu
• Fajn North Music
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Děčín 89,3 MHz / 0,05 kW; Teplice 89,3 MHz / 0,2 kW; Most 92,0 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 95,2
MHz / 5 kW, Litoměřice 98,3 MHz/ 0,5 kW
Základní programová specifikace
• Hudebně zábavná regionální stanice s posílenou informační a zpravodajskou 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 (12-35 let), 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 a slovenské hudební tvorby 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 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 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.

Jedn. identifikátor 320359-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/500/2020-str
RRTV/2020/04/str
1-2020/poř. č. 4

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

14.1.2020, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a) 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
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Fajn North Music (licence č.j. Ru/102/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 20. prosince 2019 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/15231/2019-vac) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North Music (licence Ru/102/01) podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio.
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 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.
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence k provozování vysílání jediným
účastníkem, Rada oznámení o podané žádosti pouze vyvěsila dne 2. ledna 2020 na elektronické úřední
desce. Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil.
Rada při posouzení předmětné žádosti shledala, že změna názvu programu sama o sobě nezakládá 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 a
rozhodla, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

