
RADA CESKE REPUBLIKY 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

ha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz 4 * 

ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE 

Účastník řízení: Rádio Šumava s.r.o. 
Klatovy 
Plánička 171 

PSČ: 345 06 

Jednatel: Petr Suchý 

Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel 

samostatně. 

Č.j . :Ru/287 /00 /^ 
Zasedání Rady 21 'bod 39 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti Rádio Šumava s.r.o., se sídlem v Klatovech, Plánička 171, ^ l i c e n c i 
k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s n á z v e m Rádio Šumava. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 7.6.2001 do 7.6.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V II, název stanice je Rádio Šumava. Časový rozsah vysílání 
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudebně informační rozhlasová stanice. 
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3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

95,2 MHz/1 kW KLATOVY-DOUBRAVA 
91,8 MHz/0,50 kW KAŠPERSKÉ HORY 
91,8 MHz/0,20 kW PLZEŇ-DOUBRAVKA 

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 0495. Tyto údaje tvoří text 14 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4. 

Přílohy č. 1,2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0495, doručená Radě dne 
23.8..2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2668, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice Rádio Šumava, zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným ze dne 21.8.2000, 
svědčící o založení společnosti účastníka řízení, a bankovní informace o společnosti účastníka 
řízení od ústavu Komerční banka a.s., pobočka Domažlice, ze dne 3.8.2000 ), předložené v průběhu 
správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 19.9.2000 a při veřejném slyšení dne 
3.10.2000. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, 
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných 
sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

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

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění,dle 
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 



Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 22.8.2000. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je účastník řízení povinen zapsat se do obchodního rejstříku. 
Účastník řízení je povinen do obchodního rejstříku zapsat předmět podnikání (§ 28 odst. 1 písm. 
c) zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) . 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení 
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se 
pohlíží, jako by nebyla podána. 

V Praze dne 7.11.2000 

Ing. Martin Muchka 



Název stanice 

Časový rozsah vysílání 

Základní charakteristika programu 

Příloha č.l 

Radio Šumava 

24 hodin 

Hudebně informační rozhlasová stanice 

Program Radia Šumava a záměry do budoucna 

/.../ základem hudebního formátu jsou zlaté hity šedesátých až osmdesátých let, a to 
jak anglo - americké produkce, tak i české populární hudby, která tvoří téměř 
polovinu celkového objemu skladeb. /.../ 

Hudební pošta - jsou písničky na přání se vzkazem pro posluchače. 
Písemná i telefonická přání našich posluchačů vyřizujeme každý den od 20.00 do 
21.00 hodin. 

Víkendové písničky na přání - pořad, ve kterém mohou naši posluchači 
každou sobotu a neděli mezi jedenáctou a dvanáctou dopolední prostřednictvím 
Radia Šumava telefonicky pozdravit své příbuzné nebo známé. 

Houpačka Radia Šumava - hitparáda nejoblíbenějších písniček. Dvanáctka 
hitů se uchází o přízeň posluchačů, kteří svým hlasováním určují pořadí. Prvních 
deset zůstává ve hře, dvě písně s nejmenším počtem hlasů jsou nahrazeny 
novinkami. Posluchači hlasují prostřednictvím korespondenčních lístků, mailů, nebo 
telefonicky na záznamník. Premiéra je v neděli, repríza v úterý - vždy v 18.00 hodin. 

Filmograf - to je hodinka novinek a zajímavostí ze světa filmu, doplněná 
písničkami. Její premiéra je ve čtvrtek v 21.00 hodin a repríza v neděli od 16.00 
hodin. 

Hvězdy z masa a kostí- jednou týdně (úterý v 21.00 hodin) přináší rozhovor 
se zajímavými osobnostmi domácí kulturní scény a také špičkovými sportovci. 
Posluchači se na frekvencích Radia Šumava mohli setkat například s Helenou 
Růžičkovou, Jaromírem Jágrem, Helenou Vondráčkovou nebo Petrou Janů. 

Programová skladba Radia Šumava je obohacena také celou řadou pořadů, 
které jsou vysílány vždy u příležitosti významných hudebních výročí a dalších 
mimořádných událostí. Těm ve vysílání věnujeme celý blok hudby a mluveného 
slova. V případě, že v regionu koncertuje významná hudební osobnost, obvykle 
zprostředkujeme našim posluchačům rozhovor, případně zprostředkujeme atmosféru 
koncertu /.../ 

Týdenní program Radia Šumava 

Jednotlivé dny jsou rozčleněny do následujících programových bloků. 

5.00 - 9.00 Snídaně s Radiem Šumava 
Ranní vysílání Radia Šumava přináší kromě příjemné hudby posluchačům 

základní informace - zprávy, předpověď počasí, situaci na všech hraničních 
přechodech západočeského regionu, horoskopy a kulturní servis. 

i 



9.00 -13.00 Dopolední blok 
V tomto čase se posluchači dozvědí například o zajímavých výročích 

vztahujících se k danému dni. Nechybějí ani informace o kulturních a sportovních 
akcích v regionu, programech kin a navíc každou hodinu může jeden z posluchačů 
po zvláštní výzvě zavolat na telefonní číslo radia Šumava o písničku na přání. Mezi 
10.00 a 11.00 hodinou také přejeme posluchačům k narozeninám. 

13.00 -17.00 Odpolední blok 
Také odpoledne přináší Rádio Šumava informace o kulturních a sportovních 

akcích v regionu, programech kin a písničky na přání. 

17.00-21.00 
Ve večerním vysílání je také čas na Hudební poštu - pořad písemných i 

telefonických blahopřání posluchačů mezi 20.00 a 21.00 hodinou. Mezi 21.00 a 
22.00 se obvykle dostávají do vysílání pravidelné pořady Filmograf, Hvězdy z masa a 
kostí (viz. týdenní progaram Radia Šumava). 

21.00 - 5.00 - Česká hudba po celou noc 

Přesný program na celý týden vypadá následovně. 

PONDĚLÍ 

Snídaně s Radiem Šumava 5.00 - 9.00 
05.15 Počasí 
05.30 Kulturní a sportovní pozvánky 
05.45 Počasí 
05.50 Svátek s Radiem Šumava 
06.00 Zprávy 
06.15 Počasí 
06.25 Horoskopy 
06.30 Krátké zprávy 
06.45 Počasí 
07.00 Zprávy 
07.20 Hudební výročí 
07.25 Letní /zimní/ servis 
07.30 Krátké zprávy 
07.45 Počasí 
08.00 Zprávy 
08.15 Počasí 
08.20 Soutěž Radia Šumava 
08.25 Kulturní a sportovní pozvánky 
08.30 Krátké zprávy 
08.45 Písnička na přání 
09.00 Zprávy 
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9.00 -13.00 Dopolední blok 
09.25 Kronika 
09.45 Písnička na přání 
10.00 Zprávy 
10.20 Přání k narozeninám 
10.45 Písnička na přání 
11.00 Zprávy 
11.30 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
11.45 Písnička na přání 
12.00 Zprávy 
12.30 Letní /zimní/ servis 

13.00 -17.00 Odpolední blok 
13.00 Počasí, doprava 
13.25 Kronika 
13.45 Písnička na přání 
14.00 Počasí, doprava 
14.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
14.45 Písnička na přání 
15.00 Počasí, doprava 
15.25 Letní /zimní/ servis 
15.45 Písnička na přání 
16.00 Počasí, doprava 
16.25 Kronika 
16.45 Písnička na přání 

17.00-21.00 
17.00 Počasí, doprava 
17.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
17.45 Písnička na přání 
18.00 Počasí 
18.45 Písnička na přání 
20.00 - 21.00 Hudební pošta 
21.45 Písnička na přání 

22.00 -5.00- Česká hudba po celou noc 

ÚTERÝ 

Snídaně s Radiem Šumava 5.00 - 9.00 
05.15 Počasí 
05.30 Kulturní a sportovní pozvánky 
05.45 Počasí 
05.50 Svátek s Radiem Šumava 
06.00 Zprávy 
06.15 Počasí 
06.25 Horoskopy 
06.30 Krátké zprávy 
06.45 Počasí 
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07.00 Zprávy 
07.20 Hudební výročí 
07.25 Letní /zimní/ servis 
07.30 Krátké zprávy 
07.45 Počasí 
08.00 Zprávy 
08.15 Počasí 
08.20 Počasí Soutěž Radia Šumava 
08.25 Kulturní a sportovní pozvánky 
08.30 Krátké zprávy 
08.45 Písnička na přání 
09.00 Zprávy 

9.00 -13.00 Dopolední blok 
09.25 Kronika 
09.45 Písnička na přání 
10.00 Zprávy 
10.20 Přání k narozeninám 
10.45 Písnička na přání 
11.00 Zprávy 
11.30 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
11.45 Písnička na přání 
12.00 Zprávy 
12.30 Letní /zimní/ servis 

13.00 -17.00 Odpolední blok 
13.00 Počasí, doprava 
13.25 Kronika 
13.45 Písnička na přání 
14.00 Počasí, doprava 
14.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
14.45 Písnička na přání 
15.00 Počasí, doprava 
15.25 Letní /zimní/ servis 
15.45 Písnička na přání 
16.00 Počasí, doprava 
16.25 Kronika 
16.45 Písnička na přání 

17.00 - 21.00 
17.00 Počasí, doprava 
17.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
17.45 Písnička na přání 
18.00 Počasí 
18.00 - 19.00 Houpačka - repríza 
20.00 - 21.00 Hudební pošta 
21.00 - 22.00 Hvězdy z masa a kostí 
21.45 Písnička na přání 

22.00 -5.00- Česká hudba po celou noc 
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STŘEDA 

Snídaně s Radiem Šumava 5.00 - 9.00 
05.15 Počasí 
05.30 Kulturní a sportovní pozvánky 
05.45 Počasí 
05.50 Svátek s Radiem Šumava 
06.00 Zprávy 
06.15 Počasí 
06.25 Horoskopy 
06.30 Krátké zprávy 
06.45 Počasí 
07.00 Zprávy 
07.20 Hudební výročí 
07.25 Letní /zimní/ servis 
07.30 Krátké zprávy 
07.45 Počasí 
08.00 Zprávy 
08.15 Počasí 
08.20Soutěž Radia Šumava 
08.25 Kulturní a sportovní pozvánky 
08.30 Krátké zprávy 
08.45 Písnička na přání 
09.00 Zprávy 

9.00 -13.00 Dopolední blok 
09.25 Kronika 
09.45 Písnička na přání 
10.00 Zprávy 
10.20Přání k narozeninám 
10.45 Písnička na přání 
11.00 Zprávy 
11.30 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
11.45 Písnička na přání 
12.00 Zprávy 
12.30 Letní /zimní/ servis 

13.00 -17.00 Odpolední blok 
13.00 Počasí, doprava 
13.25 Kronika 
13.45 Písnička na přání 
14.00 Počasí, doprava 
14.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
14.45 Písnička na přání 
15.00 Počasí, doprava 
15.25 Letní /zimní/ servis 
15.45 Písnička na přání 
16.00 Počasí, doprava 
16.25 Kronika 
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16.45 Písnička na přání 

17.00 - 21.00 
17.00 Počasí, doprava 
17.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
17.45 Písnička na přání 
18.00 Počasí 
18.45 Písnička na přání 
20.00 - 21.00 Hudební pošta 
21.45 Písnička na přání 

22.00 -5.00- Česká hudba po celou noc 

ČTVRTEK 

Snídaně s Radiem Šumava 5.00 - 9.00 
05.15 Počasí 
05.30 Kulturní a sportovní pozvánky 
05.45 Počasí 
05.50 Svátek s Radiem Šumava 
06.00 Zprávy 
06.15 Počasí 
06.25 Horoskopy 
06.30 Krátké zprávy 
06.45 Počasí 
07.00 Zprávy 
07.20 Hudební výročí 
07.25 Letní /zimní/ servis 
07.30 Krátké zprávy 
07.45 Počasí 
08.00 Zprávy 
08.15 Počasí 
08.20Soutěž Radia Šumava 
08.25 Kulturní a sportovní pozvánky 
08.30 Krátké zprávy 
08.45 Písnička na přání 
09.00 Zprávy 

9.00 -13.00 Dopolední blok 
09.25 Kronika 
09.45 Písnička na přání 
10.00 Zprávy 
10.20Přání k narozeninám 
10.45 Písnička na přání 
11.00 Zprávy 
11.30 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
11.45 Písnička na přání 
12.00 Zprávy 
12.30 Letní /zimní/ servis 
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13.00 -17.00 Odpolední blok 
13.00 Počasí, doprava 
13.25 Kronika 
13.45 Písnička na přání 
14.00 Počasí, doprava 
14.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
14.45 Písnička na přání 
15.00 Počasí, doprava 
15.25 Letní /zimní/ servis 
15.45 Písnička na přání 
16.00 Počasí, doprava 
16.25 Kronika 
16.45 Písnička na přání 

17.00 - 21.00 
17.00 Počasí, doprava 
17.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
17.45 Písnička na přání 
18.00 Počasí 
18.45 Písnička na přání 
20.00 - 21.00 Hudební pošta 
21 .00 -21 .30 Fílmograf 
21.45 Písnička na přání 

22.00 - 5.00 - Česká hudba po celou noc 

PÁTEK 

Snídaně s Radiem Šumava 5.00 - 9.00 
05.15 Počasí 
05.30 Kulturní a sportovní pozvánky 
05.45 Počasí 
05.50 Svátek s Radiem Šumava 
06.00 Zprávy 
06.15 Počasí 
06.25 Horoskopy 
06.30 Krátké zprávy 
06.45 Počasí 
07.00 Zprávy 
07.20 Hudební výročí 
07.25 Letní /zimní/ servis 
07.30 Krátké zprávy 
07.45 Počasí 
08.00 Zprávy 
08.15 Počasí 
08.20 Soutěž Radia Šumava 
08.25 Kulturní a sportovní pozvánky 
08.30 Krátké zprávy 
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08.45 Písnička na přání 
09.00 Zprávy 

9.00 -13.00 Dopolední blok 
09.25 Kronika 
09.45 Písnička na přání 
10.00 Zprávy 
10.20Přání k narozeninám 
10.45 Písnička na přání 
11.00 Zprávy 
11.30 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
11.45 Písnička na přání 
12.00 Zprávy 
12.30 Letní /zimní/ servis 

13.00 -17.00 Odpolední blok 
13.00 Počasí, doprava 
13.25 Kronika 
13.45 Písnička na přání 
14.00 Počasí, doprava 
14.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
14.45 Písnička na přání 
15.00 Počasí, doprava 
15.25 Letní /zimní/ servis 
15.45 Písnička na přání 
16.00 Počasí, doprava 
16.25 Kronika 
16.45 Písnička na přání 

17.00-21.00 
17.00 Počasí, doprava 
17.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
17.45 Písnička na přání 
18.00 Počasí 
18.45 Písnička na přání 
20.00 - 21.00 Hudební pošta 
21.45 Písnička na přání 

22.00 -5.00- Česká hudba po celou noc 

SOBOTA 

Víkendové ráno s Radiem Šumava 6.00 - 9.00 
06.00 Počasí 
06.45 Písnička na přání 
07.00 Počasí, doprava 
07.25 Horoskopy 
07.45 Písnička na přání 
08.00 Počasí 
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08.25 Kulturní s sportovní pozvánky 
08.45 Písnička na přání 

9.00 -12.00 Dopolední blok 
09.00 Počasí, doprava 
09.25 Kronika 
09.45 Písnička na přání 
10.00 Počasí 
10.20Přání k narozeninám 
10.45 Písnička na přání 
11.00 Počasí 
11.00 - 12.00 Dopolední písničky na přání 
12.00 Počasí, doprava 
12.30 Letní /zimní/ servis 
12.45 Písnička na přání 

12.00 -18.00 Odpolední blok 
13.00 Počasí 
13.25 Kronika 
13.45 Písnička na přání 
14.00 Počasí, doprava 
14.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
14.45 Písnička na přání 
15.00 Počasí 
15.25 Letní /zimní/ servis 
15.45 Písnička na přání 
16.00 Počasí, doprava 
16.25 Kronika 
16.45 Písnička na přání 
17.00 Počasí 
17.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
17.45 Písnička na přání 

18.00 - 22.00 
18.00 Počasí 
18.45 Písnička na přání 
20.00 - 21.00 Hudební pošta 
21.45 Písnička na přání 

22.00 -5.00- Česká hudba po celou noc 

NEDĚLE 

Víkendové ráno s Radiem Šumava 6.00 - 9.00 
06.00 Počasí 
06.45 Písnička na přání 
07.00 Počasí, doprava 
07.25 Horoskopy 
07.45 Písnička na přání 
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08.00 Počasí 
08.25 Kulturní s sportovní pozvánky 
08.45 Písnička na přání 

9.00 -12.00 Dopolední blok 
09.00 Počasí, doprava 
09.25 Kronika 
09.45 Písnička na přání 
10.00 Počasí 
10.20Přání k narozeninám 
10.45 Písnička na přání 
11.00 Počasí 
11.00 - 12.00 Dopolední písničky na přání 
12.00 Počasí, doprava 
12.30 Letní /zimní/ servis 
12.45 Písnička na přání 

12.00-18.00 Odpolední blok 
13.00 Počasí 
13.25 Kronika 
13.45 Písnička na přání 
14.00 Počasí, doprava 
14.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
14.45 Písnička na přání 
15.00 Počasí 
15.25 Letní /zimní/ servis 
15.45 Písnička na přání 
16.00 Počasí, doprava 
16.00 - 16.30 Filmograf - repríza 
16.45 Písnička na přání 
17.00 Počasí 
17.25 Tipy na kulturní a sportovní akce v regionu 
17.45 Písnička na přání 

18.00 - 22.00 
18.00 Počasí 
18 .00-19.00 Houpačka 
20 .00-21 .00 Hudební pošta 
21.45 Písnička na přání 

22.00 -5.00- Česká hudba po celou noc 

10 



Struktura hodiny ranního vysílání Radia Šumava ve všední den: 

5.00 - 9.00 Snídaně s Radiem Šumava 

vstup 9 

vstup 8 

reklama 3 

zprávy 

vstup 1 

vstup 2 

vstup 3 

vstup 4 

l l 



Sti i ik lu i . i hodiny denního vysílání Radia Šumava ve všední den: 

09 .00-18 .00 

vstup 5—fjeklama 3 
' zprávy 

reklama 2 

vstup 4 

vstup 2 

jingle hit 
r e k l a m a T - ^ P 3 

9.00 - 18.00 denní blok 
V tomto čase se posluchači dozvědí například o zajímavých výročích 

vztahujících se k danému dni. Nechybějí ani informace o kulturních a sportovních 
akcích v regionu, programech kin a navíc každou hodinu může jeden z posluchačů 
po zvláštní výzvě zavolat na telefonní číslo radia Šumava o písničku na přání. Mezi 
10.00 a 11.00 hodinou také přejeme posluchačům k narozeninám. 

12 



Struktura hodiny víkendového vysílání Radia Šumava: 

h¡t reklama 3 

vstup 5 I hit 

reklama 2 

vstup 4 

vstup 3 

hit j i n g | e hit reklama 1 

• hit 
• hit 
• vstup 1 
• hit 
•jingle 
• hit 
•jingle 
• hit 
• vstup 2 
• hit 
• hit 
•jingle 
• hit 
• vstup 3 
• reklama 1 
• hit 
•jingle 
• hit 
• hit 
•jingle 
• hit 
• vstup 4 
• reklama 2 
• hit 
• hit 
•jingle 
• hit 
• hit 
•jingle 
• hit 
• hit 
• vstup 5 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů 

Programové schéma Radia Šumava bude zahrnovat zpravodajské relace 
každý všední den od 06.00 do 12.00. Obsahové zaměření bude z větší části na 
informace z regionu. Součástí zpravodajských relací budou i dopravní informace pro 
řidiče. Dále bude pro posluchače 2-3 x denně připravován servis sportovních a 
kulturních pozvánek, nebudou chybět pravidelné každodenní písničky na přání a 
jednou týdně hitparáda nejžádanějších písniček. 



Zpravodajství 

/.../ Nejnovější informace z regionu, z domova, ze sportu a také aktuální 
předpověď počasí a dopravní informace přinášíme vždy ve všední dny od 6.00 do 
12.00 hodin - v každou celou hodinu. Navíc nabízíme posluchačům i stručný, 
přibližně minutový přehled nejduležitějších událostí v 6:30, v 7:30 a 8.30 hodin. 
V současné době se připravuje rozšíření vysílání zpráv i na odpolední hodiny. 

/.../ počítáme s možností rozšíření zpravodajských relací i z dalších míst našeho 
region /.../ 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁM 

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

r ~ i 
Účastník řízení: Radio Šumava s.r.o. 

Karlova 377/3 

Plzeň 

301 21 

L J 

Rozhodnutí 

C.].:Rz /212/02 um 

zasedání Rady 15 bod 89 

vyřizuje: Mgr. Kristina Smutná 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen: "Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) a v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 1 plsm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, (dále jen zákon), a ustanoveni § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízeni -
správního řádu, v platném znění, uděluje 

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/287/00 ze dne 
7.11.2000, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 14.8.2002, evidovaným pod č.j. 3171 v knize 
došlé pošty Úřadu Rady, 

spočívající ve změně l icenčních podmínek, a to : 

1. Ve změně programu stanice Rádio Šumava v souladu s údaji obsaženými v příloze č. 1. 

2. Ve zrušení povinnost i vysílat výhradně českou hudbu v nočních hodinách a dále ve zrušeni 
pov innost i vysílat písničky na přání vysílané celý den jedenkrát v hodině; písničky na přání 
budou vysí lány v uceleném b loku jedenkrát denně večer. 

3. V zařazení lokálního vysílání na f rekvenci 91,9 Mhz Kar lovy Vary v časech od 6.00 do 18.00 hod 
jedenkrát v hodině. Program bude obsahovat zprávy z Karlovarska a lokální reklamu. Pokud nebudou 
vysílány žádné lokální Informace a reklama, bude vysílán program Radia Šumava. Účastník řízení je 
povinen ohlašovat frekvenci při zařazeném lokálním vysílání, dále je povinen uchovávat záznamy pořadů 
z tohoto lokálního vysílání. 

s o u h I a s 

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


Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1 o 1 straně textu, která představuje nový program stanice 
Rádio Šumava. 

Účastník řízení zaplatil dne 9.8.2002 správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění. 

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

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

V Praze dne 27.8. 2002 

Poučení: 



Příloha č.l 
k rozhodnutí č.j.:Rz/212/02 



Pracovní dny 

00.00 - 06.00 - hudební blok, autopromo . 
06.00-09.00 - zpravodajství vždy v celou 

- servisní informace (počasí, doprava, apod.) 
- aktuální informace a nejdůležitější události 

09.00 - 17.00 - zpravodajství vždy v celou 
- servisní informace (počasí, doprava, apod.) 
- kultuma z regionu (není každou hodinu) 
- aktuální dění v regionu (není každou hodinu) 
- kronika (není každou hodinu) 
- hudební výročí (není každou hodinu) 

17.00 - 18.00 - zpravodajství vždy v celou 

18.00-20.00 - v 18.00 poslední zprávy 

20.00 - 24.00 - hudební blok, písničky na přání, prostor pro tematické 
hudební pořady, popřípadě perličky ze světa filmu a života 
populárních osobností. 

Víkend, svátky 

Moderované vysílání začíná v 6.00 a končí ve 22.00. Zprávy budou zařazovány 
vždy v celou v sobotu 7 - 12, neděle 1 4 - 1 8 hod. 

Součástí programu Radia Šumava je 1x týdně i hitparáda vlastní produkce. 



RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍIÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +4 2 0 2 748 1 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nf0@rrlv.c2, http://vvww.n1v.cz 

r 
Účastník řízení: 

Radio Šumava s.r.o. 
Karlova 377/3 
301 21 Plzeň 

J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

R p / 1 2 7 / 0 4 / / ^ 2 £ 
Zasedání Rady 15 / poř. č. 34 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 2 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysílání) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 28. července 2004 toto 

Doba platnost i l icence k provozování rozhlasového programu Rádio Šumava, udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/287/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti 
účastníka řízení, prodlužuje do 7. června 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 15. června 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu 
Rady pod č.j. 2004.06.15.4, ve znění pozdějších doplnění, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné 
licence na dobu 8 let, tj. do 7. června 2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona o vysílání, 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 o vysílání Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje 
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o vysílání. 

ROZHODNUTÍ: 

mailto:!nf0@rrlv.c2
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Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 18. června 2004; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu v Plzni, že ke dni 21 . června 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město, že ke dni 24. června 2004 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 Plzeň-město, že ke dni 23. června 2004 nemá splatný nedoplatek na pojistném ani na penále; 
• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního a kontrolního orgánu: 

Petr Suchý - 30. června 2004 - nemá záznam 
• čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 

zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci 
prodloužila na dobu do 7. června 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 16. června 2004. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., není žaloba přípustná. 

předseda 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



^ 

Rada pro rozhlasové a televil 
lasove a televizní vysílání R j 
0 Praha 2 Skřetova 44/6, Praha 2,120 O H 

+420 274 813 830 = +420 274 81., • . 
Hirrtv.cz info@rrtv.cz infoíí nwcz mfojM 

Spisová značka: 2008/1149/mis/Rad 
Č . j . : ^ 5 5 / £ 7 £ Radio Šumava, s.r.o. 
Zasedaní Rady 16// por. c. 24 v , O 7 7 / T 

Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová Kar lova á 11/5 

30121 PLZEŇ 

ROZHODNUTÍ 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání {dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně dalších zákonů {dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 9. září 2008 toto 

r o z h o d n u t í : 
I . Rada vydává provozovateli Rádio Šumava, s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené 

v žádosti o licenci č.j. Ru 287/00 dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve změně označení názvu programu 
z Rádio Šumava na Rock Rádio Šumava. 

II . Rada vydává provozovateli Rádio Šumava, s.r.o., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru 287/00 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve změně programové 
skladby. Nová programová skladba je v příloze tohoto rozhodnutí - (příloha Č.l o 2 
stranách) - a je jeho nedílnou součástí. 

Účastník řízení zaplatil dne 31. července 2008 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. 

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 10. září 2008 

C Ing. Václav Žák 
J f t M M l > • / ' předseda Rady 

/^xo rozhlasové a televizní vysílání 

Vypraveno dne: 

1 6 -09- 2008 

http://Hirrtv.cz
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Příloha č. 1 -
Označení názvu programu:Rock Rádio Šumava 
Licence č.: Ru/287/00 
Základní programová specifikace: hudebně informační rozhlasová stanice 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Technické parametry: 

Typ Stav 

Dokrývací přidělen 

Dokrývací přidělen 

Základní přidělen 

Základní přidělen 

Základní přidělen 

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

1. zpravodajství 
2. informace a servis 
3. mula publicistika 
4. zábava 
5. promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních 

partnerství 
Podíl mluveného slova oproti hudebnímu programu je v denním průměru cca 7¬
10%. 
Hudební formát 
Hudební formát Rock Rádio Šumava je založen na kontinuálním testování, které 
umožňuje přizpůsobení se vkusu a požadavkům posluchačů a zároveň j im dává 
možnost podílet se na podobě vysílání. Výběr skaldeb zahrnuje období od 60. let 
až po současnost. Cílem hudebního formátu je shodnout posluchačů, Rock Rádio 
Šumava maximální hudební pestrost a rozmanitost. 

Kraj 

Plzeňský 

Karlovarský 

Plzeňský 

Plzeňský 

Plzeňský 

Lokalita 

Domažlice 

, Karlovy Vary 

Kašperské 
Hory 

Klatovy 

Plzeň 

87,6 
MHz 

Kmitočet Výkon P. 3 ,^" 1 , přiděleni 

27.8.2003 

16.10.2001 

7.6.2001 

1 kW 7.6.2001 

7.6.2001 

91,8 
MHz 
91,8 
MHz 
95,2 
MHz 
91,8 
MHz 

0,1 
kW 
0,2 
kW 
0,5 
kW 

0,2 
kW 



Podíl české hudby 

Podíl České a slovenské hudby se bude pohybovat v rozmezí 10-15 % 

Zpravodajství 

Zpravodajství je podstatnou složkou vysílání Rock Radia Šumava. Zahrnuje jak pravidelné 
relace, tak Í drobnou publicistiku, která doplňuje vysílání především o informace z oblasti 
regionu. Regionální události, o nichž zpravodajství Rock Radia Šumava přináší aktuální a 
obsáhlé informace, jsou jeho významnou složkou. Svůj nezastupitelný podíl ve 
zpravodajských relacích mají samozřejmě také nejdůležitější informace jak z celé České 
republiky, tak i ze zahraničí. 

Zpravodajské relace jsou vysílány ve všední dny každou hodinu od 6. do 17. hodiny včetně. 
Hlavní zpravodajství je zařazováno vždy v celou hodinu a v době od 6:00 do 9:00 je pak 
hlavní zpravodajská relace vždy doplněna zpravodajským přehledem. Víkendové 
zpravodajské relace jsou zařazovány v době mezi 8. a 17, hodinou. Počet víkendových 
zpravodajských relací a jejich umístění vychází z potřeb reakce na aktuálním dění. V případě 
potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské relace ve 
večerních a nočních hodinách (17:00-24:00), a to jednou v hodině, vždy na jejím začátku. 
Hlavní zpravodajské relace bude doplňovat předpověď počasí a dále dopravní servis, 
zahrnující nejdůležitější informace regionálního i celorepublikového charakteru, jako jsou 
například informace o stavu a průjezdnosti silnic a dálnic, o uzavírkách a dopravních 
omezeních, případně o dopravních nehodách. 

V časech od 6:00 do 18:00 hod. bude zařazováno jedenkrát v hodině lokální vysílání na 
frekvenci 91,9 MHz Karlovy Vary. Program bude obsahovat zprávy z Karlovarska a lokální 
reklamu. Pokud nebudou vysílány žádné lokální informace a reklama, bude vysílán program 
Rock Radia Šumava. Zařazení lokálního vysílání bude předcházet identifikace frekvence. 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů: 
» Podíl mluveného slova 7-10% 
o Podíl české hudby 10-15% 
o Zpravodajství obsahuje regionální informace 
o Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb 

veřejnosti servisní informace o počasí a dopravní servis 



Sp. zn./ldent.: 2009/1310/zab/MED 
Naše zn . : zab/268/2010 MEDIA B O H E M I A a . s . 
Zasedání R a d y č. 2 - 2010 / poř.č.: 6 ' č : 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 

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

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. 

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 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £)i)/6,120 00 Praha 2 
TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2011/480/zab/MED 
Č.j.: zab/1178/2012 
Zasedání Rady č. 6 - 2012 / poř.č.: 8 

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67 a § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto: 

Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Rádio Šumava (licence č.j. Ru/287/00), a to se změnou 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně vysílacího stanoviště 
kmitočtu Karlovy Vary sídliště 91,8 MHz / 200 W ze souřadnice WGS 84: 12E5236 / 50N1439 na 
souřadnice WGS 84: 12E5212 / 50N1418, podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb. 

Ve vydání rozhodnutí došlo ve výroku a odůvodnění rozhodnutí ke zřejmé nesprávnosti v písemném 
vyhotovení rozhodnutí, spočívajícím v nesprávném označení názvu programu. 

Oprava spočívá v nahrazení nesprávného označení názvu programu Rock Rádio Šumava, uvedeného 
v předmětném rozhodnutí. Správné označení programu zní Rock Rádio Šumava. 
Souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
vysílacího stanoviště kmitočtu Karlovy Vary sídliště 91,8 MHz / 200 W ze souřadnice WGS 84: 12E5236 / 
50N1439 na souřadnice WGS 84: 12E5212 / 50N1418, podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. byl Radou udělen rozhodnutím Sp. zn.: 2011/480/zab/MED, Č.j.: zab/4308/2011 ze dne 
13. prosince 2011. 

Odůvodnění: 

Ve věci rozhodnutí v udělení souhlasu provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, se sídlem 
Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, Sp. zn.: 2011/480/zab/MED, Č.j.: zab/4308/2011, došlo ve 
výroku a odůvodnění rozhodnutí ke zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení rozhodnutí. 

Podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb. opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení 
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který 
rozhodnutí vydal. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má 
pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. 

rozhodnutí 
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Protože se jedná o zřejmou nesprávnost ve výroku a odůvodnění rozhodnutí Sp. zn.: 2011/480/zab/MED, 
Č.j.: zab/4308/2011, vydává Rada ve smyslu § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, toto opravné 
rozhodnutí. 

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. 

V Praze dne: 13.3.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.03.22 17:23:47 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

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

Sp . zn . / lden t . : 2013/454/zab/MED 
Č.j . : zab/309072013 
Z a s e d á n í Rady č. 13 - 2013 / poř . č . : 22 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA 
BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Rock Rádio Šumava (licence č.j.: Ru/287/00), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň Doubravka 
91,8 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, toto: 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Rádio Šumava (licence č.j.: Ru/287/00), spočívající ve 
změně souřadnic kmitočtu Plzeň Doubravka 91,8 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Plzeň Doubravka 91,8 MHz 
/ 200 W. 

Odůvodnění: 

Účastníku řízení MEDIA BOHEMIA a.s. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím souboru technických parametrů Kašperské Hory 91,8 MHz / 0,5 kW, Klatovy 95,2 MHz / 1 k W a 
Plzeň 91,8 MHz / 0,2 kW. Jediným žadatelem o předmětnou licenci byl účastník tohoto řízení MEDIA 
BOHEMIA a.s. (dříve Rádio Šumava, s.r.o.) 

Dalšími soubory technických parametrů, na kterých účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. provozuje 
rozhlasové vysílání, jsou: Domažlice 87,6 MHz / 0,1 kW; Dvůr Králové 89,0 MHz / 0,1 kW; Karlovy Vary 
91,8 MHz /0 ,2 kW; Trutnov96,3 MHz/0 ,15 kW. 

Účastník řízení, MEDIA BOHEMIA a.s. zaslal Radě žádost doručenou dne 27. května 2013 č.j. 5435/13 o 
změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Plzeň 91,8 MHz / 200 W, na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, výška 300m/65m pro 
program Rock Rádio Šumava (licence č.j.: Ru/287/00). 

Důvodem této žádosti o změnu souřadnic stanoviště Plzeň 91,8 MHz je rekonstrukce stávajícího 
stanoviště a demontáž stožárů osvětlení na fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech v Plzni. 

rozhodnutí 
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Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 7. června 2013 č.j. 5823 ve znění opravy kmitočtu ze dne 10 června 2013 č.j. 5980 obdržela Rada 
od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný kmitočet: 

Plzeň Doubravka 91,8 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45 
ERPmax 0,2 kW 
Změna stanoviště. 

ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 
22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden dne 
4. 6. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Plzeň Doubravka 91,8 MHz byl z nového stanoviště stanoven počet obyvatel 165 957, což 
je o cca 1 043 obyvatel méně, než z původního stanoviště. 

Původní výpočet byl zpracován dle výpočetního systému RadioLab a bylo (dle teoretických výpočtů) 
z vysílače Plzeň 91,8 MHz (původní stanoviště) zásobeno cca 167 tisíc obyvatel. Uvedený počet obyvatel 
je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou chybou. 

Dále v souladu s § 112 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. stanovil ČTÚ diagram využití rádiového kmitočtu 
pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

V předmětné žádosti o změně souřadnic kmitočtu Plzeň Doubravka 91,8 MHz se nejedná o přidělení 
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň Doubravka 91,8 MHz / 200 W na nové souřadnice 
13E2258 / 49N4445 pro program Rock Rádio Šumava (licence č.j.: Ru/287/00). Jde tedy pouze o změnu 
technických parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového 
kmitočtu a vdaném případě se tak nemůže jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, 
neboť zde není žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 

Dále Rada vychází z dikce ustanovení § 21 , odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového 
rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv 
nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když 
výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 165 957, což je o cca 
1 043 obyvatel méně než z původního stanoviště, dojde v důsledku přesunu stanoviště o nepatrné 
zmenšení území pokryté signálem. 
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Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Plzeň Doubravka 91,8 MHz / 200 W 
zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z vysílače Plzeň 
Doubravka 91,8 MHz / 200 W na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují 
území ve stejném měřítku z původního stanoviště kmitočtu Plzeň Doubravka 91,8 MHz / 200 W a ze 
stanoviště dle nové koordinace kmitočtu. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zmenšení 
území pokryté signálem z nového stanoviště kmitočtu Plzeň Doubravka 91,8 MHz / 200 W. 

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění 
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram 
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu 
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu 
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem 
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený 
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu 
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn. 

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání (málo významné zmenšení) 
by nemělo vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 
zákona č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 
hodnocené. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 9.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 11.6.2013, mapa - Plzeň 91,8 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.16 11:35:53 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-55 345/2013-613 ze dne 4. 6. 2013. J R R A W K A 91 8 MH 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílaní VKV vysi lače PLZEŇ D O U B R A V K A 91,8 MH 

(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,6 % (165 957 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

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

Sp . zn . / lden t . : 2013 /587 /FOL/MED 
Č.j . : FOL/4225/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 17 - 2013 / poř . č . : 8 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení čl. II přechodných ustanovení 
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 196/2009 
Sb.) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto 

Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 
Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
pro program Rock Rádio Šumava se souborem technických parametrů Domažlice 87,6 MHz/0,1 kW, 
Dvůr Králové 89,0 MHz/0,1 kW, Karlovy Vary 91,8 MHz/0,2 kW, Kašperské Hory 91,8 MHz/0,5 kW, 
Klatovy 95,2 MHz/1 kW, Plzeň 91,8 MHz/0,2 kW a Trutnov 96,3 MHz/15 kW na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Rock Rádio Šumava 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Domažlice 87,6 MHz/0,1 kW, Dvůr Králové 89,0 MHz/0,1 kW, Karlovy Vary 91,8 MHz/0,2 kW, Kašperské 
Hory 91,8 MHz/0,5 kW, Klatovy 95,2 MHz/1 kW, Plzeň 91,8 MHz/0,2 kW a Trutnov 96,3 MHz/15 kW 

Základní programová specifikace: 
hudebně informační rozhlasová stanice 

Další programové podmínky: 
Dle licence č.j. Ru/287/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rock Rádio 
Šumava šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/287/00 
ze dne 7. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 7. června 2015. 
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Dne 28. června 2013 pod čj. 6580/2013 byla Radě doručena žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. 
o udělení transformační licence dle čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., je provozovatel rozhlasového 
vysílání s licencí, který vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona a který se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální 
rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání 
ukončí analogové vysílání, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na 
základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025. Účastníkem řízení o udělení transformační licence 
je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při 
udělení nové licence. 

Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do 
konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. 

Dle čl. II bodu 4. rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro 
vysílání shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel 
rozhlasového vysílání vysílá s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě 
a zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude 
ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na 
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v 
platném znění dne 21 . června 2013. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti MEDIA BOHEMIA 
a.s. obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic 
nebrání tomu žádosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení transformační licence vyhovět. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání 
transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1 
nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády. 

V Praze dne: 17.9.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 27.9.2013, Rock Rádio Šumava, stránky (2)) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.10.03 10:42:57 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha k dopisu č.j. ČTÚ-76 285/2013-613 

Diagram využití rádiových kmitočtů DOMAŽLICE- VAVŘINEC 87,6 MHz, DVŮR K R Á L O V É 2 
89,0 MHz, KARLOVY VARY-SIDL ISTE 91,8 MHz, KAŠPERSKÉ HORY 91,8 MHz, 
KLATOVY-DOUBRAVA 95,2 MHz, PLZEN-DOUBRAVKA 91,8 MHz a T R U T N O V I 96,3 MHz 
stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí s ignálem 
zemského rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech - modrá barva. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

JEDN. IDENT.: RRTV-4756253 MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 
Česká republika 

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

RRTV/4070/2015-SPM 
2015/904/SPM/MED 
21-2015/ poř.č. 7 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vyš. 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 Rock Rádio Šumava (licence č.j. Ru/287/00 ze dne 7. 11. 2000) podle § 21 odst. 1, 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na nový název Rock 
Rádio, neboť tato změna názvu programu by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. 

Odůvodnění: 

Dne 2. října 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. o udělení souhlasu se změnou některých^skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rock Rádio Šumava (licence č.j. Ru/287/00 ze dne 7. 11. 
2000) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu 
programu na nový název Rock Rádio. 

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. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada podle 
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by 
změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí 
být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada při svém rozhodování vycházela z toho, že změna označení (názvu) programu sama o sobě nemá 
vliv na charakter stanice, který je více ovlivňován dalšími programovými podmínkami, jsou-li jinak 
dodrženy stanovené licenční podmínky. 

V případě, že je žádáno o souhlas se změnou názvu programu (Rock Rádio Šumava) na název 
programu, který již vysílá (Rock Rádio), je třeba posoudit, zda oba programy mají natolik shodné základní 
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programové specifikace a další licenční podmínky, aby v důsledku změny bylo možné šíření jednotného 
programu pod společným názvem. Rada provedla srovnání licenčních podmínek obou programů a 
dospěla k závěru, že jednotlivé licenční podmínky obou programů jsou shodné do té míry, že souhlas se 
změnou názvu programu je možné vyslovit. Předmětná změna názvu programu též nezpůsobí ani jeho 
zaměnitelnost s jiným programem a nedojde tak v jejím důsledku k matení posluchačů. 

V rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb. není ani situace, kdy je provozovatel stávajícího programu Rock 
Rádio odlišný od provozovatele programu Rock Rádio Šumava, neboť se tak jedná o programovou síť ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. d) a žadatel, společnost MEDIA BOHEMIA, a.s., též doložil souhlas společnosti 
Rádio Dobrý den, s.r.o. (stávající provozovatel vysílání programu Rock Rádio) s předmětnou změnou 
názvu programu. 

Rada vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem dospěla k závěru, že požadovaný souhlas se 
změnou názvu programu lze vyslovit a rozhodla, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.11.29 17:32:25 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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