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Rozhodnutí o udělení licence 

C. j . : Ru/121/02 
Zasedání Rady 11 / bod 6 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o 
změně dalších zákonů (dále jen „zákon"), a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

I. 
Rada na základě žádost i RR0616 u d ě l u j e společnost i N o r t h M u s i c s . r .o . , se sídlem v Ústí 
nad Labem, Velká Hradební 3385/9, IČ: 49098713, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO LABE s využit ím kmitočtu Úst í n a d L a b e m 102,8 MHz/1 k W na dobu 8 let od 
právní moci tohoto rozhodnutí . 

Označení (název programu): RÁDIO LABE 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
Územní rozsah vysílání: 
V souladu s údaji l istu technických parametrů obsaženými v textu př í lohy č. 1 o dvou l istech, která 
představuje soubor technických parametrů . 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Hudební vysílání se zpravodajským servisem posí leným o regionální s ložku. 

Další programové podmínky představující program a programovou sk ladbu j sou obsaženy v textu 9 
stran přílohy č. 2. 

Přílohy č. 1 a č. 2 jsou pro účastníka řízení, kterému Rada předmětnou licenci udělila, společnosti North 
Music s.r.o., nedí lnou součástí tohoto rozhodnutí. 

II. 

1. Rada z a m í t á žádost o udělení l icence s využi t ím kmi točtu Ústí nad Labem 102,8 MHz/1 kW 
společnost i MAFRA MEDIA, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Senovážná 1254, IČ: 26463202. 

2. Rada z a m í t á žádost o udělení l icence s využi t ím kmi točtu Ústí nad Labem 102,8 MHz/1 kW 
společnost i Rádio Bohemia, spo l . s r.o., se sídlem v Praze 10, Říčanská 3, IČ: 40765806. 

3. Rada z a m í t á žádost o udělení l icence s využi t ím kmi točtu Ústí nad Labem 102,8 MHz/1 kW 
společnost i Rádio Venkow, spo l . s r.o., se sídlem v Praze 7, J i rečkova 15/1015, IČ: 49622650. 



Odůvodněn í : 

Rada na svém 19. zasedání dne 6.11.2001 rozhodla o tom, že bude zahájeno v souladu s ustanovením § 15 
odst. 1 zákona licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílače s technickými parametry Ústí nad Labem 102,8 MHz/1 kW s lhůtou pro podání do 
30.11.2001. 

O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu do výše uvedeného data uzávěrky požádali Radu výše 
uvedení účastníci řízení, uvedení v obou částech výroku tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

Rada o udělení licence s využitím předmětného kmitočtu rozhodovala na základě předložených dokumentů, 
které vyžaduje zákon v ustanovení § 14 zákona, a veřejného slyšení, které se uskutečnilo dne 13.3.2002 
v souladu s ustanovením § 16 zákona, konstatovala, že účastníci řízení vyhověli podmínkám licenčního 
řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že žádosti o licenci obsahovaly náležitosti stanovené 
v ustanovení § 14 zákona. 

Rada se pří svém rozhodování, kterému z účastníků řízení bude licence udělena, řídila zákonnými kritérii 
stanovenými v ustanovení § 17 zákona a hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost 
žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání žadatelů v oblasti rozhlasového a 
televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikali, transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti 
žadatelů, přínos programové skladby navrhované žadateli o licenci k rozmanitosti stávající nabídky, 
programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, přínos 
uchazečů pro rozvoj původní tvorby a přínos žadatelů k zajištění rozvoje kultury národnostních a jiných 
menšin v České republice. 

Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o žádostech o 
udělení licence, zejména kvality předložených programových skladeb a udělila ji žadateli, společnosti 
North Music s.r.o., vzhledem k té skutečnosti, že tento uchazeč nejlépe ze všech uchazečů vyhověl 
kriteriím, specifikovaným v ustanovení § 17 odst. 1 písm. a - c) v částí, týkající se přínosu programové 
skladby navrhované žadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, že společnost North Music s.r.o., 
navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější programovou skladbu ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílaní na území města Ústí nad Labem a okolí, neboť její koncepce doplňuje 
chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu, objektivně zjištěný analýzou demografického a 
sociálně-ekonomíckého složení regionu i konkurenčních rozhlasových formátů. Na území Ústí nad Labem a 
v jeho okolí je zachytitelný signál veřejnoprávních vysílačů Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií 
RÁDIO IMPULS a FREKVENCE 1. Dále stanice Evropa 2, BBC a místní regionální stanice Radío North 
Music, která je provozována právě žadatelem společností North Music s.r.o. Z malé části je toto území 
pokryto ještě signálem teplického RADIA TEP. Žádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nemá 
hudební formát s výrazným counry profilem, jaký nabízí uspěvší žadatel. Tento hudební formát nenabízí v 
tak vyhraněné podobě ani žádný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci 
v předmětném licenčním řízení. Stejně tak žádná rozhlasová stanice vysílající na předmětném teritoriu ani 
jiný v tomto licenčním řízení předkládaný projekt neposkytuje tak optimálně profilovanou programovou 
skladbu vhodně komponující prvky hudební a zpravodajské včetně reportáží se zábavnými, poskytující 
zároveň servis a komerční komunikaci. Programová skladba RÁDIO LABE jako jediná naplňuje zcela 
potřeby široce pojímané cílové skupiny posluchačů vdaném teritoriu. Uspěvší uchazeč rovněž naplňuje 
podmínky shora citovaných zákonných ustanovení co do ekonomické, organizační a technické připravenosti 
k zajištění vysílání. 

Rada tedy ocenila projekt uspěvšího žadatele zejména proto, že pojetím a výstavbou programu a 
programové skladby přináší posluchači novou kvalitu vysílání spolu s novou od ostatních rozhlasových 



stanic, v regionu zachytitelných, odlišnou nabídkou dosud neexistujícího typu programu, rozšiřujícího 
žánrovou pestrost vysílání v předmětném regionu, u kterého není pochyb o získání značného počtu 
posluchačů, nezbytného k ekonomické soběstačnosti stanice provozovatele. Rada dále v licenčním řízení na 
projektu příznivě hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
včetně výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání vzhledem k solidně 
postavenému projektu i ke skutečnosti, že žadatel, společnost North Music s.r.o., úspěšně provozuje ve 
výše citovaném teritoriu řadu let rozhlasové vysíláni, které si získalo velkou posluchačskou veřejnost. 

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona není na udělení licence právní nárok. 

Jelikož licence může být udělena jen jednomu z uchazečů, rozhodla Rada v případě účastníků licenčního 
řízení, uvedených ve výroku sub II, 1.- 3., o zamítnutí jejich žádostí o udělení licence. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o uděleni licence či zamítnutí žádostí o 
licenci tak, jak je uvedeno ve výroku. 

P o u č e n í : 

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádostí o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
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 28.5.2002 
Ing. Martin Muchka 
předseda Rady 

pro rozhlasové aJeJevHojvysílání 



PŘÍLOHA č. 2 

Návrh licenčních podmínek Rádia L A B E 

Příloha k žádosti o přidělení licence k rozhlasovému vysílání 
v lokalitě Ústí nad Labem 

Žadatel: 
North Music s.r.o. 
Masarykova 153/125 
Ústí nad Labem 400 01 
Tel : 047/52 14 999 
Fax: 047/52 16 050 



Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

Návrh licenčních podmínek Rádia LABE 

Na .základě ustanovení §16 odstavce 4 zákona č. 231/2001 Sb o rozhlasovém 
v 

a televizním vysílání předkládáme Vážené Radě CR pro Rozhlasové a 

televizní vysílání písemný návrh licenčních podmínek Rádia LABE. 

Návrh programové specifikace 

Základní programová specifikace Rádia LABE bude „Hudební vysílání se 

zpravodajským servisem posíleným o regionální složku" . Rádio Labe 

nebude vysílat část programu převzatého od jiného provozovatele vysílání. 

Návrh programové skladby 

Programová skladba vysílání Rádia LABE je tvořena časovým uspořádáním 

jednotlivých pořadů a dalšími denními a týdenními částmi vysílání a i 

tokem programových prvků v rámci jednoho vysílaného programu. 

Programová skladba Rádia L A B E obsahuje tyto základní druhy 

programových prvků : 

• Hudbu 

• zábavu 

• zpravodajství 

• servisy 

• obalové prvky 

• komerční komunikace 

Výskyt a četnost výskytu programových prvků v denních a týdenních částech. 

Týdenní části byly nadefinovány : 

Pondělí až pátek 

Sobota a neděle 

North Music s.r.o 2 
Ivrasarvkova 153/125, 400 01 Ústí nad Labem 



Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

Denní části byly nadefinovány : 

06-09H 17-21H 

0 ^ 13H 2 1 - 2 4 H 

13-17H 24-06H 

Hudba 

• Jednotlivé hudební tituly 

Výskyt a četnost výskytu hudby Rádia LABE v denních a týdenních částech: 

Hudební tituly bude Rádio LABE vysílat: 

Po - P á 06 - 09h v průběhu hodiny 09 - 12 hudebních titulů 

Po - P á 09 - 13h v průběhu hodiny 10 - 13 hudebních titulů 

Po - P á 13 - 17h v průběhu hodiny 10 - 13 hudebních titulů 

Po - P á 17 - 21h v průběhu hodiny 10 13 hudebních titulů 

Po - P á 21 - 24h v průběhu hodiny 1 2 - 15 hudebních titulů 

Po - P á 24 - 06h v průběhu hodiny 12 - 16 hudebních titulů 

So - N e 06 - 09h v průběhu hodiny 10 - 13 hudebních titulů 

So -Ne 09 -13h v průběhu hodiny 1 1 - 14 hudebních titulů 

So -Ne 13 - 17h v průběhu hodiny 1 1 - 14 hudebních titulů 

So -Ne 17 - 2 lh v průběhu hodiny 1 1 - 14 hudebních titulů 

So -Ne 21 - 24h v průběhu hodiny 12 - 15 hudebních titulů 

So -Ne 24 - 06h v průběhu hodiny 12 - 16 hudebních titulů 

North Music s.r.o 
Masarykova 153/125,400 01 Ústí nad Labem 
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Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

• Bloky 

•g^Výskyt a četnost výskytu Písničky na telefonická a písemná přání v denních a 

Týdfenních Částech : 

Po - Pá denně v denní části 17 - 21 h 

So - Ne denně v denní části 17 - 21 h 

• Hitparáda 

Výskyt a četnost výskytu Hitparáda v denních a týdenních částech: 

Po - Pá lx týdně 17-21h nebo 21 - 24h 

So - Ne lx týdně 09-13h nebo 13 -17h 

Zpravodajství 

• Druhy 

Výskyt a četnost výskytu zpravodajství v denních a týdenních částech: 

Hlavní zpravodajská relace Rádia LABE bude vysílána každou hodinu 

P o - P á v čase 06-09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h jen vl8h. 

So-Ne v čase 0 7 - lOh 14-18 hodin 

a to vždy v celou. 

Krátké zprávy Rádia LABE budou vysílány každou hodinu 

Po - Pá v čase 6 -8 hodin, v cca 30 minutě každé vysílací hodiny. 

Hlavní zpravodajská relace i krátké zprávy Rádia LABE budou obsahovat 

zprávy : lokální, regionální, národní i mezinárodní 

• Reportáže 

Budou dle potřeby součástí hlavní zpravodajské relace. 



Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

<g£ervis 

• Počasí 

Výskyt a četnost výskytu počasí v denních a týdenních částech: 

Dvouhodinová exklusivní regionální předpověď Rádia LABE bude vysílána : 

Po-Pá v 06:30h, 07:30h, 09h, 1 lh , 13h, 15h, 17h a 19 hodin po zpravodajské 

relaci (je- li) 

So-Ne v 07h, 09h, 1 lh, 13h, 15h, 17h a 19 hodin po zpravodajské relaci (je

li) 

Hlavní předpověď počasí Rádia LABE bude vysílána : Po - Ne v 0 - 06h, 

08h, lOh, 12h, 14h, 16h, 18h, 2 1 - 24 hodin vždy po zpravodajství nebo v 

celou hodinu. 

• Doprava 

Výskyt a četnost výskytu Dopravního zpravodajství v denních a týdenních 

částech: 

Dopravní zpravodajství Rádia LABE bude vysíláno : Po - Pá v 06 -09h, 09-

13h, 13-17h, So-Ne08-09h,09-13h, 13- 17ha tovždy po počasí. 

• Kultura 

Výskyt a četnost výskytu „Kultury" v denních a týdenních částech: 

Kultura Rádia LABE bude vysílána : 

Po - Pá 5x 

06-09hlx, 09-13hlx, 13-17h lx . 

So-Ne 2x 

06-09hlx, 09-13hlx , 13- 17h lx 



Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysíláni 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

port 

•Sportovní relace bude součástí zpravodajské relace. 

Výskyt a četnost výskytu Sportovní relace v denních a týdenních částech: 

Sportovní relace Rádia LABE bude vysílána každou hodinu 

P o - P á v čase 06-09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h jen vl8h. 

S o - N e v č a s e 0 7 - l O h 14-18hodin 

Sportovní souhrn Rádia LABE 

Výskyt a četnost výskytu „Sportovní souhrn Rádia LABE „ v denních a 

týdenních částech: 

Sportovní souhrn Rádia LABE bude vysílán : So a Ne v 19 hodin po počasí. 

Tip na víkend 

Výskyt a četnost výskytu „Tip na víkend " v denních a týdenních částech: 

Tip pro tento víkend Rádia LABE bude vysílán : 

So a Ne 2x 

06-09h lx, 13-17h lx 

Ekologický servis Rádia LABE 

Výskyt a četnost výskytu „Ekologický servis Rádia LABE „ v denních a 

týdenních částech: 

Ekologický servis Rádia LABE bude vysílán : 

Po - Pá lx 

09-13h lx 
Burza práce Rádia LABE 

Výskyt a četnost výskytu „Burza práce Rádia LABE „ v denních a týdenních 

částech: 

Burza práce Rádia LABE bude vysílána : 

Po- Pá 2x 
09-13hlx, 17-19hlx 



Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

Zábava 

íflHloderátorské vstupy 

Výskyt a četnost výskytu moderátorských vstupů Rádia LABE v denních a 

týdenních částech; 

Moderátorské vstupy bude Rádio LABE vysílat: 

Po-Pá, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h a to 2x - 6x v průběhu 

hodiny. 

So-Ne 07-09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h a to 2x-6x v průběhu 

hodiny. 

• Formátové soutěže 

Výskyt a četnost výskytu Soutěží v denních a týdenních částech: 

Soutěže bude Rádio LABE vysílat dle dispozic : 

Po-Pá 06- 09h , 09-13h, 13-17h, 17-21h, l x v průběhu hodiny, dle 

dispozic. 

Komerční komunikace 

Rádio LABE zařadí do svého rozhlasovém vysílání za podmínek určených 

zákonem č.231/2001 Sb., zvláště pak ustanovení § 48, §51, §52 a §53 

zákona Č. 231/2001 Sb./, jakožto zdroj svých příjmů : 

reklamu /viz § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb./ 

sponzoring /viz § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb./ 

Jednotlivé reklamy budou spojeny do reklamních bloků, které budou mít 

v programu stálé místo a budou zařazeny do programové skladby Rádia 

LABE. Reklamní bloky budou rozeznatelné a v rozhlasovém vysílání 

zřetelně zvukově oddělené od ostatních částí programu. 



Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

•^Reklama 

Výskyt a četnost výskytu reklamních bloků v denních a týdenních částech: 

Reklamní bloky Rádio LABE budou vysílány : 

Po-Pá, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, 0-06h lx - 5x do hodiny 

dle sezóny. 

Sc-Ne, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, 0-06h l x - 5x do hodiny 

dle sezóny. 

• Sponzoring 

Výskyt a četnost výskytu Sponzoring v denních a týdenních částech: 

Sponzoring Rádia LABE bude vysílán : 

Po-Pá, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, l x - 5x do hodiny dle 

sezóny. 

So-Ne, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, l x - 5x do hodiny dle 

sezóny. 

Obalové prvky 

• "Jingle 

Výskyt a četnost výskytu Jingle v denních a týdenních částech: 

Jingle Rádia LABE budou vysílány : 

Po-Pá, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, 0-06h 5x - lOx 

v průběhu hodiny. 

So-Ne, 06-09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, 0-06h 5 x - lOx 

v průběhu hodiny 

North Music s.r.o 8 
Masarykova 153/125, 400 01 Ústí nad Labem 



Návrh licenčních podmínek 
Žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 

Rádio L A B E 102.8 MHz 

• Promo spoty 

^ Výskyt a četnost výskytu Promó spoty v denních a týdenních částech: 

Promo spoty Rádia LABE budou vysílány : 

Po-Pá, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, 0-06h lx -3x 

v průběhu hodiny dle potřeby. 

So-Ne, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h, 0-06h lx -3x 

v průběhu hodiny dle potřeby. 

• Show-openery 

Výskyt a četnost výskytu Show-openery v denních a týdenních částech: 

Show-openery Rádia LABE budou vysílány : 

Po-Pá, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h a to jedenkrát na konci 

hodiny 

S na základe ustanovení §16 odstavce 4 zákona č. 231/2001 Sb o 

rozhlasovém a televizním vysílání předal písemný návrh licenčních 

podmínek Rádia LABE. 

o-Ne, 06- 09h, 09-13h, 13-17h, 17-21h, 21-24h a to jedenkrát na konci 

hodiny 

North Music s.r.o 
Masarykova 153/125,400 01 Ústí nad Labem 

9 



RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍIÁNÍ 

Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.c2 

r 
Účastník řízení: 

North Music s.r.o. 

Velká Hradební 3385/9 

400 01 Ústí nad Labem 

L J 

ROZHODNUTÍ 

C.i.: Rz/54/04 
Zasedání Rady 6 / bod 26 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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 provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon o vysíláni), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, uděluje 

se změnou skutečnost i uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysíláni, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/121/02 ze dne 28. května 2002 (ve znění změn), o kterou účastník řízení požádal 
dopisem doručeným Radě dne 16. února 2004, spočívající ve změně l icenčních podmínek, zařazením 

Oddělený program bude odlišný od základního programu vysílaného na kmitočtu 102,8 MHz/kW Ústí nad 
Labem pouze v časech, kdy jsou vysílány zprávy, servisní informace nebo reklama, a to podle tohoto 
časového uspořádání: 

zprávy: po-pá v intervalech 6.00-17.00 a 18.00, sobota a neděle 7.00 - 10.00 a 14.00-18.00 každou hodinu 
v intervalu 6.00- 8.00 v 0:30 krátké zprávy 

servis: počasí po-pá v 6.30, 7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 a 19.00 (vždy po zprávách) 
víkend v 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 
hlavní relace o počasí každý den každou celou v Intervalu 0.00 - 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

doprava v intervalu 6.00-17.00 ve všedních dnech, 8.00-17.00 o víkendech (vždy po počasí) 
kultura po-pá 5x , sobota a neděle 2x 
sport - součást zpráv, Sportovní souhrn RL" - sobota a neděle v 19.00 
Tip na víkend sobota a neděle 2x 
Ekologický servis - po-pá 1x v Intervalu 9.00-13.00 
Burza práce - po-pá 2X v intervalu 9.0-13.00 a 17.00 - 19.00 

reklama a sponzoring: 1-5xza hodinu 

s o u h l a s 

vysílání odděleného programu na kmi točtu 99,6 MHz/kW pro lokal i tu Most. 

mailto:info@rrtv.cz
http://www.rrtv.c2


Účastník řízení je povinen uchovávat záznamy i pořadů vysílaných v zařazeném odděleném programu na 
předmětném kmitočtu. 

Účastník řízení je povinen při zařazení odděleného programu identifikovat ve vysílání příslušný kmitočet 
programu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 12. února 2004. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 s.ř.s. žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 2. dubna 2004 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNI 

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

^ Účastník řízení: North Music s.r.o. 
Velká Hradební 3385/9 

Ústí nad Labem 

400 01 

L J 
ROZHODNUTÍ 

s p . zn.: 2006/17/vav/NOR 
Zasedání Rady 1/ bod 22 
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 § 67 a n. zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 11 . ledna 2006 

s o u h l a s 

s e změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio 
Labe, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/121/02 (ve znění pozdějších změn), o kterou účastník řízení 
požádal dopisem doručeným Radě dne 3. ledna 2006, a to s e : 
změnou licenčních podmínek spočívající ve změně názvu programu Rádio Labe na Hitrádio FM Labe. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu. 

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

P o u č e n í : 

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

V Praze dne / / / ledna 2006 

http://www.rrtv.cz
mailto:!nfo@rrtv.cz


Účastník řízení: North Music s.r.o. 

IČ: 490 98 713 

Velká Hradební 3385/9 

PSČ: 400 01 Ústí nad Labem 

ROZHODNUTÍ 

Spisová značka: 2007/747/cun/NOR 
e.j,zab/ fWf/ff 
Zasedání Rady 1/poř.č. 30 
Vyřizuje: Michaela Zábojníkova 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 plsm. b) a § 12 odst. 
8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního rádu 
(dále jen „správní řád"), vydala 

s o u h l a s se změnou skutečností 

uvedenou v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysilačů 
programu Hitrádio FM Labe, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/121/02, ve zněni pozdějších změn, o 
kterou požádal účastník řízení, společnost North Music s.r.o. dopisem doručeným Radě dne 13. září 2007, 
č.j. 7962, spočívající v 

prodloužení doby platnosti licence o dobu 8 let, tj. do 2. července 2018. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost North Music s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
FM Labe šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím č.j. 
Ru/121/02 platné do 2. července 2010. 



Dne 13. září 2007, č.j. 7962 požádal provozovatel North Music s.r.o. v souladu s § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. o prodloužení doby platnosti licence č.j. Ru/121/02 k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů o 8 let, tj. do 2. července 2018. 

Žádost byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a splňuje zákonné 
podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke zrněné 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. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 27. srpna 2007. 

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. 

V Praze dne 8. ledna 2008 je*r\ 

Poučení: 



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 
Koperníková 794/6 
12000 Praha 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 

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. 

s o u h l a s s f ú z í s l o u č e n í m 
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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. 

P o u č e n í : 

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

JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

V Praze dne: 19.1.2010 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistova 
Date: 2010.01.26 13:12:26 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

268-2 Location: Praha 



MEDIA BOHEMIA a.s. (North Music 
s.r.o.) 
IČ: 26765586 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/857/CUN/MED 
Č.j.: CUN/3115/2011 
Zasedání Rady č. 18 - 2011 / poř.č.: 38 

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 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 16765586, 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 Hitrádio FM Labe (licence č.j. 
Ru/121/02/1730 ze dne 28. května 2002) spočívající ve změně podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., kterou je změna zařazení některých programových prvků (Ekologický servis, Burza 
práce, předpověď počasí pro severní Čechy, doprava, sport a sportovní souhrn) do vysílacího 
schématu programu, resp. jejich úplné zrušení (Písničky na telefonická přání, Hitparáda) 

Odůvodnění: 
Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. je na základě schválené fúze provozovatelem programu Hitrádio 
FM Labe (licence č.j. Ru/121/02/1730 ze dne 28. května 2002). Provozovatel doručil žádost (č.j. 
6233/2011) o změnu o změnu licenčních podmínek, spočívající ve změně vysílacího schématu, 
konkrétně změna zařazení a vyjmutí některých programových prvků. 

Rada při posuzování žádosti zkoumala, zda by udělením souhlasu s požadovanou změnou nedošlo k 
nepovolené změně základní programové specifikace, resp. charakteru programu. Program Hitrádio 
FM Labe má základní programovou specifikaci: „ Hudební vysílání se zpravodajským servisem 
posíleným o regionální složku." Požadovanými změnami nedojde k zásahu do základní programové 
specifikace programu. 

Rada dále zkoumala v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., zda by 
požadované změny nevedly k neudělení souhlasu v rámci veřejného slyšení: 
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Ekologický servis a Burza práce - provozovatel chce i nadále zařazovat tyto programy dle aktuálnosti 
a potřeby bez pevného zařazení ve vysílacím schématu 

Exklusivní předpověď počasí pro severní Čechy, doprava, sport a sportovní souhrn - tyto programové 
prvky nebudou zrušeny, ale budou součástí zpravodajské relace v rámci uceleného zpravodajsko-
informačního bloku. 

Písničky na telefonická přání a Hitparáda - tyto pořady nejsou dostatečně atraktivní pro posluchače a 
provozovatel žádá jejich úplné vyjmutí 

Požadované změny by nepředstavovaly důvod pro neudělení licence v rámci veřejného slyšení ani 
nepředstavují zásah do základní programové specifikace, resp. nemění charakter udělené licence, a 
proto Rada souhlas se změnou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. 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 3. srpna 
2011 

m m m 

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 dne: 4.10.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2011.10.04 14:54:56 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-4765304 MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 
Česká republika 
MAFRA MEDIA, s.r.o., 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 
Česká republika 
Radio Investments s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

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

RRTV/4179/2015-STR 
2015/941/STR/M ED 
21-2015/poř.č. 12 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 18.11.2015, Praha 

ROZHODNUTI 

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 

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 Hitrádio FM Labe (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28.5.2002) podle § 21 
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, konkrétně 
ve zrušení zařazení vysílání odděleného programu na kmitočtu 99,6 MHz / 0,2 kW pro lokalitu Most a 
zrušení pořadu „Tip na víkend", neboť tato požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. 

Odůvodnění: 

Dne 20. října 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost společnosti MEDIA 
BOHEMIA, a.s. o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Labe (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28.5.2002) 
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. 

Rada oznámila dalším účastníkům řízení (žadatelům, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání s využitím souboru technických parametrů Ústí nad Labem 102,8 MHz / 1 kW byla zamítnuta), že 
shora uvedená žádost byla podána a stanovila účastníkům řízení lhůtu k vyjádření svého stanoviska a 
k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. Žádný 
z účastníků se v dané věci 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. 

r o z h o d n u t í : 
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Požadovaná změna licenčních podmínek spočívá v prvé řadě ve zrušení zařazení odděleného programu 
na kmitočtu 99,6 MHz / 0,2 kW pro lokalitu Most. Tato licenční podmínka byla stanovena na základě 
rozhodnutí č.j. 54/04/793 ze dne 2. 4. 2004, tedy až následně po udělení licence a nemohla tedy vést 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Požadovaná změna dále spočívá ve zrušení pořadu „Tip na víkend". Ani tato změna licenčních podmínek 
by nemohla vést k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť zařazení tohoto konkrétního 
pořadu nebylo důvodem, proč byla žadateli licence č.j. Ru/121/02 udělena. 

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 vysí lání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.11.2417:48:48 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-4778217 MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 
Česká republika 
MAFRA MEDIA, s.r.o., 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 
Česká republika 
Radio Investments s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

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

RRTV/4224/2015-STR 
2015/869/STR/MED 
21-2015/poř.č. 13 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 18.11.2015, Praha 

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 

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 Hitrádio FM Labe (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28.5.2002) podle § 21 
odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na nový název 
Hitrádio FM, 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 Hitrádio FM Labe (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28.5.2002) 
podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na 
nový název Hitrádio FM. 

Rada oznámila dalším účastníkům řízení (žadatelům, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání s využitím souboru technických parametrů Ústí nad Labem 102,8 MHz / 1 kW byla zamítnuta), 
společnosti MAFRA MEDIA, s.r.o. a společnosti Rádio Investments, s. r. o., že shora uvedená žádost 
byla podána a stanovila účastníkům řízení lhůtu k vyjádření svého stanoviska a k vyjádření se k 
podkladům rozhodnutí ve lhůtě lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. Oznámení o podané žádosti 
bylo též vyvěšeno na elektronické úřední desce. Žádný z účastníků se v dané věci 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 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. 

r o z h o d n u t í : 
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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. 

V případě, že je žádáno o souhlas se změnou názvu programu (Hitrádio FM Labe) na název programu, 
který již vysílá (Hitrádio FM), 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 
Hitrádio FM odlišný od provozovatele programu Hitrádio FM Labe, 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 Hitrádio FM) 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 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.11.29 17:31:06 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

4 2 2 4 2 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + £|20 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5244934 MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 

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

RRTV/2851/2016-STR 
2016/756/STR/MED 
17-2016/ poř.č. 8 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 20.9.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio FM 
(licence č. j . Ru/121/02/1730 ze dne 28.5.2002) se soubory technických parametrů 
Litoměřice 99,5 MHz/0,5 kW; Mělník 91,7 MHz / 0,2 kW; Most 99,6 MHz / 0,2 kW a Ústí nad Labem 
102,8 MHz /1 kW na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Hitrádio FM 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• Litoměřice 99,5 MHz / 0,5 kW 
• Mělník 91,7 MHz/0,2 kW 
• Most 99,6 MHz / 0,2 kW 
• Ústí nad Labem 102,8 MHz /1 kW 

Základní programová specifikace: 

Hudební vysílání se zpravodajským servisem posíleným o regionální složku. 

Další programové podmínky: 
Podle licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28. května 2002 ve znění pozdějších změn. 

O d ů v o d n ě n í : 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM 
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/121/02/1730 ze 
dne 28. května 2002 ve znění pozdějších změn. 

r o z h o d n u t í : 
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Dne 8. srpna 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 5973/2016) 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. 231//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 5. srpna 2016. 

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. 

P o u č e n í : 

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. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 22.9.2016, Mapa) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.09.24 18:30:54 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

n a r . _ Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-82 183/2016-613 ze dne 24. 8. 2016. 
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., určeného pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, 
stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 
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Jedn. identifikátor 274465-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9161/2018-str  
Sp. zn. RRTV/2018/223/str  
Zasedání Rady   6-2018/poř. č. 12 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 20.3.2018, Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

r o z h o d n u t í : 
 
 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28.5.2002) podle § 21 odst. 1 
písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť 
tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 15. února 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. 6504/2018) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/121/02) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. 
d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. 

 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by  změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 22. února 2018 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady 
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání s využitím totožných souborů technických parametrů byly zamítnuty). Žádný subjekt 
se k podané žádosti nevyjádřil. 

 

 

 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
PSČ 120 00 Praha 2 
 
MAFRA, a.s. 
Karla Engliše 519/11 
PSČ 150 00 Praha 5 
 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
PSČ 101 00 Praha 10 



Srovnání licenčních podmínek: 

 
 Základní 

programová 
specifikace 

Hudební 
formát 

Zpravodajství a servisní 
informace 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupi

na 

Současný 
stav 

 
Hudební 

vysílání se 
zpravodajským 

servisem 
posíleným o 
regionální 

složku 

x 

Hlavní zpravodajská relace bude 
vysílána každou hodinu Po - Pá 
v čase 06-09h, 09-13h, 13-17h, 
17-21h jen v 18h. So-Ne v čase 
07 - 10h 14-18 hodin a to vždy v 

celou. 
Krátké zprávy budou vysílány 

každou hodinu Po - Pá v čase 6-
8 hodin, v cca 30 minutě každé 

vysílací hodiny. 

x x 

Požadovaná 
změna 

 

 
 Hudební 

vysílání se 
zpravodajským 

servisem 
posíleným o 
regionální 

složku 

x 

 
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 vždy 

jednou v hodině doplněna 
kratším zpravodajským 
přehledem. Víkendové 

zpravodajské relace jsou 
zařazovány v časech od 8 do 17 

hod. Počet víkendových 
zpravodajských relací a jejich 
umístění je dáno aktuálním 

děním. 

x x 

 
 

 
Základní programová specifikace zůstává beze změny. 

 
Provozovatel požaduje úpravu zpravodajství a servisních informací.  
 
Požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Licence byla udělena před nabytím účinnosti zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá 
kritéria uvedená v žádosti o licenci nebyla samostatně bodově hodnocena. 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 



 

Jedn. identifikátor 431784-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/11219/2021-
blu  
Sp. zn. 2021/661/blu  
Zasedání Rady   16-2021/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 14. 9. 2021, Praha 

 
  ROZHODNUTÍ 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), 
§ 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., správního řádu, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto 
 

rozhodnutí:  
 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 
299/132, PSČ 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu  (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28. května 2002) 
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu 
programu na nový název Hitrádio North Music, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. 
 
 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 11. srpna 2021 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 
RRTV/9629/2021-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Hitrádio FM (licence č.j. Ru/121/02) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název „Hitrádio North Music“. 
 

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.  
 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 12. srpna 2021 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. 
 
V daném případě byla licence udělena dne 28. května 2002 v licenčním řízení o více účastnících. 
Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu bylo potřeba posoudit, zda by požadovaná změna 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 
120 00 Praha 2 
 



nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Změna názvu programu přitom 
v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence na základě veřejného 
slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících 
se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.   
 
Zároveň i po udělení souhlasu se změnou názvu programu bude naplněn požadavek judikatury, 
dle které je potřeba předejít situaci, kdy by změna názvu programu mohla způsobit riziko, že si 
posluchači program pod novým názvem můžou zaměnit s jiným, již existujícím programem jiného 
provozovatele rozhlasového vysílání. V tomto ohledu je možno odkázat se např. na rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační 
stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto 
judikátu přitom mj. vyplývá, že zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze 
provozovateli, který vysílá program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované 
změně licenčních podmínek. Provozovatelem sítě tzv. Hitrádií (aktuálně tato síť zahrnuje celkem 
19 licencí k provozování rozhlasového vysílání) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je i 
provozovatelem programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/102/01) a žadatelem v tomto správním 
řízení. Navrhovaná změna názvu by tedy nevedla k újmě provozovatele stávajícího 
zaměnitelného programu a byla by s výše citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu ve 
shodě. 
 
Na základě výše uvedeného Rada konstatovala, že vzhledem k tomu, že změna názvu programu 
v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence na základě veřejného 
slyšení a zároveň by změna názvu programu nevedla k újmě případného provozovatele 
stávajícího zaměnitelného programu, není požadovaná změna v rozporu u ustanovením § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. ani se stávající judikaturou. Rada tedy s požadovanou změnou 
udělila souhlas a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 

 
Rozdělovník 

MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 


