RADA CESKE REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
y ,100.001Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: info@rrtv.cz http://www.rrtv.cz

ROZHODNUTI O UDĚLENI

LICENCE

Účastník řízení: Rádio Tep a.s.
U Císařských lázní čp. 19
Teplice
PSC:415 01
Statutární orgán - představenstvo :
Předseda: František Hrdlička
Člen: Mgr. Štěpán Knézel
Člen: Petr Hubený
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo.
Samostatně jedná člen, pokud úkon ne
přesahuje

částku 100 000,- Kč.

C.j.: Ru/278/00///^
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

rozhodnutí:

•1) Rada uděluje společnosti Rádio Tep, a.s., se sídlem v Teplicích, U Císařských lázní, čp. 19,
IČO: 64049001,
licenci
k
provozování
rozhlasové
stanice
s
n á z v e m RÁDIO T E P .
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 I I , název stanice je RÁDIO TEP. Časový rozsah vysílání
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Nezávislá hudební zpravodajskoinformativní stanice s výrazným lokálním zaměřením na oblast pokrytou signálem.
3) Technické prostředky určené k vysílání

/

/

kmitočet i
100,6 MHz / 2 kW T E P L I C E
dle příslušného listu technických parametrů.
r

r

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 0500. Tyto údaje tvoří text 2 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušný list technických parametrů tvoří přílohu č. 2.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0500, doručená Radě dne
8.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty úřadu Rady pod č.j. 2384, s údaji stanovenými v § 11
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové
stanice RÁDIO TEP, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložce 754, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční banka a.s.,
pobočka Teplice ze dne 19.7.2000), 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 Tep a.s. 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 15.8.2000.

P OUČENÍ

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný.
Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se
pohlíží, jako by nebyla podána.
Provozovatel s licencí je povinen zapsat provozování rozhlasového vysílání jako
podnikání do obchodního rejstříku.
V Praze dne 7.11.2000

Ing. Martin Muchka
'
místopředseda Rady České republiky pro
rozhlasové a televizní vysílání

předmět

Příloha Č.1
Název stanice:

RÁDIO T E P

Časový rozsah vysílání:

24 HODIN DENNĚ

Základní charakteristika programu:
NEZÁVISLÁ HUDEBNÍ ZPRAVODAJSKO-IOTORMATIVNÍ
STANICE S VÝRAZNÝM ZAMĚŘENÍM NA OBLAST POKRYTOU SIGNÁLEM

Cílová skupina
/.../ 30 - 49 let a to s přesahy k oběma sousedním věkovým skupinám - k dvacetiletým i
padesátiletým /.../
Zpravodajství
Místní zpravodajství
/.../ Domníváme se proto, ze bude pro úspěch stanice nutné věnovat větší péči menším
městům v dosahu slyšitelnosti stanice mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Jedná se
především o lokality :
Dubí
Krupka
Košťany
Osek
Duchcov
Bílina
Kostomlaty
Hostomice. /.../
Sport
/.../ Součástí vysílání jsou a budou rovněž živá studia s významnými sportovci regionu. V
rámci pravidelných rubrik „ Fotbalové odpoledne", „Sportovní odpoledne" a „ GÓL" budou
prezentovány nejenom fotbal a lední hokej, ale i další sporty regionálního významu.
Kultura
Součástí vysílání Rádia Tep je pravidelný kulturní servis, který je zařazen do vysílání 2x
denně. V pátek odpoledne a v sobotu ráno jsou vysílány víkendové pozvánky na kulturní akce
pořádané v rámci regionu. Z převážné většiny míst konání těchto akcí zajišťuje Rádio Tep
přímé vstupy do vysílání. /.../
Ve spolupráci s kulturními institucemi regiony jsou pořádány posluchačské kvizy a soutěže z
regionální kultury a její historie.
Doprava
Důležitou roli hraje ve zpravodajství Rádia Tep dopravní servis. /.../
Dochází zde k velkému množství kritických situací (časté havárie kamionů, zimní
neprůjezdnost hraničních přechodů atd.),o nichž je nezbytné co nejaktuálněji a nejpřesněji
informovat. /.../
Servisní informace pro občany regionu
Rádio Tep zajišťuje v rámci svého vysílání celou řadu servisních informací pro občany
regionu. Jedná se zejména o informace typu " Sněhová zpravodajství"," Stav koupališť a
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vodních toků v regionu ", programy kulturních zařízení v regionu, pozvánky na sportovní
akce a další. /.../
Forma zpravodajství
/.../ nabízí kompletní základní informační servis, který se skládá nejen z regionálních
informací, ale i z přehledu nejdůležitějších událostí celostátního i mezinárodního významu
(poměr 80 % regionálních informací - 20 % celostátního a mezinárodního významu) /.../
V ranním vysílání /.../ budeme vysílat zpravodajský servis dvakrát v hodině (rozsáhlejší
zprávy v celou, stručnější servis v půl), během dne jednou za hodinu, v období mezi 22.00 04.00 jedenkrát za dvě hodiny. Mimo zpravodajských relací jsou do vysílání pravidelně 12 x
za den zařazovány publicistické relace, vztahující se k aktuálním událostem v regionu.
V rámci předkládaného projektu žádáme propozici mezi hudbou a mluveným slovem v
rozsahu 20% mluveného slova (zpravodajství, publicistika ) a 80 % hudby. /.../
Hudební formát
Hudební formát Rádia Tep odpovídá cílové skupině 30 - 49 let, jeho jádro tvoří v tomto
okamžiku hudba přelomu sedmdesátých a osmdesátých let /.../
Domácí hudba
/.../ Vzhledem k prioritním věkovým skupinám ale můžeme vždy garantovat minimálně
dvacetiprocentní podíl domácí tvorby.
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Účastník řízení:

Rádio Tep a.s.
U Císařských lázní 352/19
Teplice
415 01

L

J

Rozhodnutí
C.I.:Rz/159/02
zasedání Rady 14 bod 20
vyřizuje: Mgr. Petra Zelená
Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen: "Rada") podle ustanovení § 5 písm. a) a v souladu s
ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, (dále jen zákon), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení správního řádu, v platném znění, uděluje

souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/278/00 ze dne
7.11.2000, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 13.6.2002 a evidovaným pod č.j. 2352 v knize
došlé pošty Úřadu Rady,
spočívající ve změně programové skladby vysílání Rádia T E P , a to ve
•

snížení podílu mluveného slova z původních 20% na 15%, zvýšení podílu hudby z 80% na 85%,

•

sjednocení názvu sportovních rubrik s názvy „Fotbalové odpoledne", „Sportovní odpoledne" a „Gól" na
společnou rubriku „Sportovní odpoledne",

•

změně vysílání zpravodajských relací - ve všedních dnech vysílání posledních zpráv v 18.00 a zrušit
relace v 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 a 03.00 hod; v sobotu vysílání zpráv 1x v hodině od 06.00 do
10.00 a v neděli do 14.00 do 18.00 hod.

Účastník řízení zaplatil dne 26. 6. 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.

Poučení:
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 9. 7. 2002

Ing. Martin Muchka
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

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

Účastník řízení:
Rádio Tep a.s.
U Císařských lázní 19
415 01 Teplice

L
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ROZHODNUTÍ

Zasedání Rady23/bod 21
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

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, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném
znění, uděluje

souhlas

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání, udělené na
základě rozhodnutí č.j. Ru/278/00 ze dne 7. 11. 2000, o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným
Radě dne 29. 11. 2002 a evidovaným pod č.j. 4541 v knize došlé pošty Úřadu Rady,
spočívající ve změně licenčních podmínek, a to
a) v přejímání programu stanice Rádio Blaník provozovatele CITY MULTIMEDIA, s.r.o. v době od 5.00 hod.
do 24.00 hod. na kmitočtu provozovatele Rádio Tep, a.s. - 100,6 Mhz. Program stanice Radia Tep bude na
tomto kmitočtu vysílán v době od 0.00 hod. do 5.00 hod.
b) změně názvu programu provozovatele Rádio Tep, a.s. na „Rádio Blaník" v době od 5.00 hod. do 24.00
hod.

Účastník řízení je povinen uchovávat záznamy z vysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich
vysílání.

Účastník řízení je povinen identifikovat rozhlasové vysílání alespoň jednou za hodinu, nenaruší-li tím
celistvost vysílaného pořadu.
Účastník řízení je povinen do 30 dnů ode dne provedení změn předložit Radě písemné prohlášení
s uvedením data zahájení vysílání na předmětném kmitočtu podle schválené programové skladby.

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 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 2. 12. 2002.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze 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 17.12. 2002

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
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Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail' info@rrtv,CZ, http-/M<ww.rrtv.cz

Účastník řízeni:
Rádio Tep a.s.
U Císařských lázní 352/19
415 01 Teplice

L

J

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/41/05

M*

Zasedání Rady 3/ poř. č. 14
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 2. února 2005 toto

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu RÁDIO TEP/Rádio Blaník prostřednictvím
vysílačů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/278/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn,
se na základě žádosti účastníka řízeni, prodlužuje do 7. června 2015.
Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 3. prosince 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 2004.12.3.17, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do
7. června 2015.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

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

•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 24. listopadu 2004;
čestné prohlášeni, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace;
potvrzení Finančního úřadu v Teplicích, že ke dni 29. září 2004 nemá daňové nedoplatky;
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Teplicích ze dne 12. listopadu 2004, že 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 Teplice potvrzuje, že ke dni 28. září 2004 neeviduje žádné splatné závazky
ČNZP Praha, že k 29. září 2004 neeviduje žádný splatný závazek;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního a kontrolního orgánu:
Luděk Hrouda - 23. listopadu 2004 - nemá záznam
Karel Aubrecht - 9. listopadu 2004 - nemá záznam
Petr Král - 19. listopadu 2004 - nemá záznam
Jaroslav Radil - 23. listopadu 2004 - nemá záznam
Ondřej Trnka - 22. listopadu 2004 - nemá záznam
Petr Dvořák - 4. listopadu 2004 - nemá záznam;
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona.

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.;
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce
za závažné porušeni povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - f) zákona č. 231/2001 Sb.
U kmitočtů využívaných účastníkem řízeni nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného
pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada na základě posouzení žádostí rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. 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 8. prosince 2004.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne

února 2005

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

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

Sp. zn./ldent.: 2013/525/STR/Rád
Č.j.: STR/375072013
Zasedání Rady č. 15 - 2013 / poř.č.: 25

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
rozhodnutí
Rada uděluje společnosti Rádio Tep, a.s., IČ: 64049001 se sídlem Stroupežnického 1422/2, Ústí nad
Labem 1, PSČ 400 01, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů podle Čl. II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program RÁDIO TEP / Rádio BLANÍK (licence Ru 278/00) se souborem technických parametrů Teplice
100,6 MHz / 2 kW na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
RÁDIO TEP / Rádio BLANÍK
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
Teplice 100,6 MHz/2 kW
Základní programová specifikace:
nezávislá hudební zpravodajsko-informativní stanice s výrazným zaměřením na oblast pokrytou signálem
Další programové podmínky:
Dle licence č.j. Ru 278/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn.
Odůvodnění:
Společnost Rádio Tep, a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO TEP / Rádio
BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru 278/00
ze dne 7. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 7. června 2015
Dne 13. června 2013, č.j. 6152/2013 byla doručena žádost společnosti Rádio Tep, 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 Rádio Tep, 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 15 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, dne 12. června
2013.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti Rádio Tep, a.s.
obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic
nebrání tomu žádosti Rádio Tep, 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: 20.8.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 28.8.2013, Teplice 100,6 M H z / 2 kW)
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Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-75 534/2013-613 ze dne 22. 7. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele Rádio Tep a.s. určeného pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV. Modrá barva
vyznačuje předpokládaný územní rozsah, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
stanovená podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

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

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

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

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

AKJO. Media s. r. o.
Utři Ivů 5/256
37001 České Budějovice-Brněnské Předměstí
Česká republika

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

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

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

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

ROZHODNUTI
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností
HELLAX spol. s r. o., Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. Media s. r. o., V plus P s. r. o. a Eleanes
s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s.

294-1

Odůvodnění:

Dne 9. prosince 2014 pod čj. 10937/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. o udělení souhlasu s přeměnou společností šesti provozovatelů
rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. podle
ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující provozovatele: HELLAX spol. s r. o.,
Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. Media s. r. o., V plus P s. r. o. a Eleanes s. r. o. Dalším subjektem
zúčastněným na fúzi má být společnost AFAB, a. s., která však není provozovatelem rozhlasového vysílání.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 10. 12. 2014 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.
Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí,
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným
nebo akciové společnosti.
Protože společnost MEDIA BOHEMIA a. s. má 100% majetkovou účast na všech dotčených společnostech
a nebyl zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět a požadovaný
souhlas udělit.

Poučení:

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

V Praze dne: 20.1.2015

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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DATUM, MÍSTO:

10.1.2017, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw
EVROPA 2, spol. s r.o.
8qdcegr

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RADIO TEP / Rádio BLANÍK (licence Ru/278/00) podle § 21
odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový
název Rádio BLANÍK a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení
licence na základě veřejného slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 28. listopadu 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 8644/2016) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO TEP / Rádio BLANÍK (licence
Ru/278/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně názvu programu a licenčních podmínek.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či změnou
licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001
Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 2. prosince 2016 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.
Změna licenčních podmínek:

Základní
programová
specifikace

Současný
stav

Požadovaná
změna

Hudební
formát

Zpravodajství
a servisní
informace

Mluvené
slovo

Cílová
skupina

nezávislá
hudební
zpravodajsko informativní
stanice s
výrazným
zaměřením na
oblast
pokrytou
signálem

hudba
přelomu
sedmdesátýc
ha
osmdesátých
let, min. 20%
domácí
tvorby

ranním
vysílání:
zpravodajský
servis dvakrát
v hodině
(rozsáhlejší
zprávy v celou,
stručnější
servis v půl),
během dne
jednou za
hodinu, v
období mezi
22.00 - 04.00
jedenkrát za
dvě hodiny.

15%

30 - 49
let

nezávislá
hudební
zpravodajsko informativní
stanice s
výrazným
zaměřením na
oblast
pokrytou
signálem

zlaté hity cca
od 80. let do
současnosti s
důrazem na
českou a
slovenskou
hudební
scénu.
Zastoupeny
mohou být
žánry popu.
folku i
country.
Poměr české
a slovenské
hudby oproti
hudbě
zahraniční je
stanoven na
minimálně
20% z
celkové
hudební
produkce

30-40% z
celkového
objemu
mluveného
slova ve
všední den a
20-30% z
celkového
objemu
mluveného
slova během
víkendů a
svátků.

10-15%, v
dopoledním
a
odpoledním
čase a ve
víkendovém
vysílání se
pak jedná o
rozpětí 610%.

30 - 49
let.

Po zhodnocení žádosti Rada dospěla k závěru, že požadovaná změna licenčních podmínek by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť změny jednotlivých
kontrolovatelných parametrů vysílání by nezpůsobily výrazně odlišné bodové hodnocení žádosti
o licenci a neměly by vliv na konečné rozhodnutí o udělení licence.
Změna názvu programu:
Změna názvu programu 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.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Příloha

Návrh změn licenčních podmínek

programu Rádio
Časový rozsah

vysílání:

BLANÍK

24 hodin

Základní charakteristika programu: nezávislá hudební Zpravodajsko - infonnativní
stanice S

výrazným zaměřením na

oblast pokrytou

signálem

Charakteristika programu

Hudebnífornıát:
Hudební Schéma Rádia BLANÍK je Zaměřeno na zlaté hity cca od 80. let do současnosti S
důrazem na českou a slovenskou hudební scénu. Zastoupeny mohou být žánry popu. folku
country.

Poměr České

a slovenské hı.ıdby oproti

hudbě Zahraniční

je stanoven

na minimálně

i

20%

Z celkové hudební produkce Rádia BLANÍK.
Stěžejní pro nás je, aby posluchači dobře znali většinu hudební produkce. kterou slyší
V našeın vysílání. Minoritní a experimentální styly a hudební žánry jsou na Rádiu BLANÍK
skutečně výjimečné. To ale Zároveň neznamená. že náš hudební formát je striktně
Zakonzeıvován. Naopak - rádi dáváme šanci novým a nadějným interpretům. kteří
reprezentují výše uvedené hudebni' styly. jenž patří v našem schématu k těm dominantním.
Naším cíleın je nabízet naší cílové skupině přesně takový hudebni mix. který požaduje.
V případě čtyřicátníků a padesátníků je důležité. aby tam tito posluchači našli hity, se kterými
vyrůstali a které v době jejich mládí utvářely jejich hudební vkus. U mladší části cílové
Skupiny pak klademe důraz na doplnění našeho mixu o ukázky Současné tuzemské i
Zahraniční hudební tvorby.

Cílová Skupina:
Primární cílová skupina Rádia BLANÍK je v Základním segmentu tvořena posluchači ve věku
od 30 do 49 let. Vzhledem k poměrně široce rozkročenému hudebnímu formátu (viz výše)
operujeme spřesahy do obou sousedních dekád. Do sekundární cílové skupiny patří také
posluchači v segınentu 20-29 let a také 50-59 let. Je pak jasné, že výše uvedené cílové
skupině jsou kromě zvoleného hudebního formátu upraveny „na míru" také celkové vysílací
schéma. výběr. zpı`acování a prezentace témat. atd. ~ a to samozřejmě s ohledem na uvedené
věkové přesahy.
i

Mluvené slova:
Podíl mluveného Slova je v ranním vysílání v rozmezí 10-15%, V dopoledním a odpoledním
čase a ve víkendovém vysílání se pak jedná O rozpětí 6-10%.
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Rádia BLANÍK je V obecné rovině založené na příjemném a ininimálně
přerušovaném toku hudby. Jakékoliv mluvené slovo musí mít vždy v dané situaci sınysl a
konkrétní význam. Moderátoři redaktoři hovoří sice Spisovnou češtinou. ale S minimálním
výskytem anglicismů a složitých slovních či větných Spojení. Zároveň se ale na druhé straně
vyhýbáme nářečím. slangu či vulgarismům.
Spíš než složitá souvětí pıˇeferujeme krátké a jasně ohı`aníčené věty. Proč? Blaník je typicky
kulisové rádio - posluchači by se tedy měli vždy v krátkém čase a V několika jednoduchých
větách dozvědět to podstatné. Spíš než slovní balastjiın raději zahrajeme oblíbenou písničku.
Vysíláni

i

Podíl zpı~av0dajskýcIı a

Seı'vı`sııícI1 íııf0ı'ıııacı':

Jak už bylo uvedeno výše. Rádio BLANlKje hudební rádio s akcentem na servisní informace
a Zpravodajství. Velký důraz přitom klademe na regionální dění.
Podíl zpravodajských relaci (zpravodajství, počasí. doprava. kulturní tipy, sněhové
zpravodajství. reportáže) tvoří 30-40% Z celkového objemu mluveného slova ve všední den a
20-30% Z celkového objemu mluveného Slova během víkendů a svátků.
ZákIadııı'pı'0gı~aıııové

schéma:

Jednoduchost. důraz na servisní informace. a zejména minimálně přerušovaný tok hudby.
Takto by se dalo ve stručnosti shmout základní programové vymezení Rádia BLANÍK.
Posluchačům nabízíme poctivé hudební rádio. které chce hlavně hrát písničky. Plynulost
hudebního schématu se narušuje mluveným slovem pouze vpřípadě, že to má Skutečný
smysl. Poměr hudby a mluveného Slova ale samozřejmě není v našem vysílání jednotvámý a
neměnný. Mění se v závislosti na potřebách posluchačů v jednotlivých fázích dne.
Programové schéma Rádia BLANÍK není založené na pořadech a nıbrikách, ale na plynulosti
a pouze v minimální míře přerušovaném toku hudby.

Ranní vysílání
Největší podíl ınluveného slovaje v ranníın vysílání. což je ostatně přirozené. Aktuální čas.
nejdůležitější Zprávy. předpověď počasí a dopravní zpravodajství - přesně to jsou Stěžejní
informace. ktere' jsou spolu s hudbou pilířem ranního vysílání Rádia BLANÍK ve všední den.
A toto vše aktualizujeme každou půlhodinu. Kromě výše uvedeného zpravodajského servisu
jsou náplní ranního vysilani zajímavé pozvánky, očekávané události a rozhovory S hosty.
Ranní Zpravodajský přehled je Z celého dne nejrozsáhlejší. V průběhu rána se naše redakce
snaží postupně aktualizovat všechny zásadní informace a doplňovat do vysílání aktuální
reakce a data.
Jednou zdominant ranního bloku Rádia BLANIK je podrobná předpověď počasí. Vjeho
prezentaci se opíráme o aktuální data a informace od meteorologů našich posluchačů.
i

I

i

Dopolední vysíláııí

V dopoledním

hudby a lehce klesá podíl mluveného slova. Posluchači
ráno Získali základní přehled o všem podstatnem zdění vČeske' republice. vzahraníčí
vregionu. kde žijí a pracují. Dopoledne jim pak rádio vytváří příjemnou hudební kulisu,
vysílání roste podíl

i

kterou doplňují vstupy na aktuální téma.
Naší strategii je dopoledne vybírat skutečně to podstatné a posluchačům to servírovat
přehledným a jasným způsobem. Stejně jako ráno jsou dopoledne náplni vysílání Rádia
i

6

.

BLANÍK

rozhovory S hosty, zajímavosti Z domova ze světa. očekávané události. případně i
soutěže a kvízy. Zpravodajské informace jsou během dopoledne zpı`acovávány spíše do
podoby přehledu základních aktualit.
i

Odpolední ıysíláııı'
Rádia BLANÍK hudba. Postupně ale přibývá akcent
na Zpravodajský přehled a monitorování dopravních aktualit.
Zatímco dopoledne je u Zpravodajství stěžejní zejména stručný přehled toho nejdůležitějšího
Z dění doma. ve světě a v regionu. odpoledne už můžeme reagovat na přibývající události
daného dne. S tím souvisí i větší důraz na čerstvé reakce a komentáře.
Odpoledne je více důležitý přehled aktualit ze silnic a dálnic. Dopravní zpravodajství je
součástí našeho vysílání v každé hodině a kromě agenturních informací klademe důraz i na
aktuální hlášení přímo od samotných řidičů.
Pravidelnou součástí odpoledního vysílání je i předpověď počasí 7 odpoledne už S důrazem na
kromě očekávaných událostí na daný den přidáváme to
následující den. Stejně tak

Také odpoledne je v hlavní

roli

vysílání

i

i

nejdůležitější Z akcí následujícího dne.
Vecˇerııı' vysíláııı'

Večerní vysílání Radia BLANÍK je primárně založeno na hudební produkci. Zpravodajské
informacejsou omezeny na ıninimuın.

Vťkemlové (I Svátečm' vysílıínı'

Víkend je na Rádiu BLANÍK ve Znamení písniček. Tok hudby je 0 víkendu a během státních
svátků v maximální možné míře nepřerušován. Pravidelnou součástí víkendového programu
jsou i tematické rozhovory S oblíbenými hudebními interprety a známými osobnostmi.
Podíl mluveného slova je menší než ve všední den a důraz je kladen především na aktuální
informace, dopravní Zpravodajství. předpověď počasí a také tipy na zajímavé akce, které se
konají v daném regionu.

Kontrolované programové Qıˇvkv:
l.

2.

3.

4.

mluveného Slova je v ranním vysílání V rozmezí 10-l5%, V dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém vysilani se pak jedná O rozpětí 6-10%.
Podíl

Podíl zpravodajských relaci (zpravodajství. počasí. doprava, kulturní tipy. sněhové
zpravodajství, reportáže) tvoří 30-40% zcelkového objemu mluveného slova ve
všední den a 20-30% Z celkového objemu mluveného slova během víkendů a svátků.

Rádio BLANÍK je hudební rádio s akcentem na servisní informace a zpravodajství.
Velký důraz přitom klademe na regionální dění.

Hudební Schéma Rádia BLANÍK je zaměřeno na Zlaté hity cca od 80. let do
současnosti S důrazem na českou a slovenskou hudební scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu. folku country. Poměr české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční
je stanoven na minimálně 20% Z celkové hudební produkce Rádia BLANÍK.
i
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17.7.2018, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
EVROPA 2, spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/278/00) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově
činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Odůvodnění:
Dne 21. června 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/13121/2018) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/278/00) podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti
hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
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 souhlas u 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 26. června 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.

Změna licenčních podmínek:

Hudební formát – poměr české
a slovenské hudby oproti hudbě
zahraniční

Současný stav

Požadovaná změna

minimálně 20% české a
slovenské hudby z celkové
hudební produkce

15 – 25% české a slovenské
hudby z celkové hudební
produkce

Požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení,
neboť není nikterak zásadního charakteru. Parametr podílu české a slovenské hudební produkce k
produkci zahraniční není sám o sobě svébytným kritériem, které by bylo v rámci licenčního řízení
samostatně bodově hodnoceno.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Rozdělovník
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 4/1872, 12000 Praha 2

