
RADA ČESKÉ REPUBLIKY 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

PjWp 10. Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.c2 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: ELDORADIO s.r.o. 
Utři lvů 5 
České Budějovice 

PSČ: 370 01 

Jednatel: JUDr. Ladislav Faktor 

Způsob jednání: Jednatel jedná jménem spo

lečnosti samostatně. 

Č . j . :Ru/98/0 l / /<^ 
Zasedání Rady 8 bod 9 
Vyřizuje: F.Kučera * 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti ELDORADIO s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, U tří lvů 5, 
IČO: 26019043 1 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 
ELDORADIO. 

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

2) Specifikace vysíláni: v pásmu VKV I I , název stanice je ELDORADIO. Časový rozsah vysílání 
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební stanice country s regionálním 
zpravodajstvím. 

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


3) Technické prostředky určené k vysílání: 

Kmitočet 88,4 MHz/1 kW České Budějovice -Rudolfov 

dle příslušného listu 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 0557. Tyto údaje tvoří text 4 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušný list technických parametrů tvoří příloha č. 2. 

Přílohy č. 1 a 2 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 0557, doručená Radě dne 
20.2..2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 730, kterou účastník řízení 
doplnil podáním doručeným Radě dne 20.3.2001 pod č.j. 1089, s údaji stanovenými v § 11 zákona 
č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice Rádio 
ELDORADIO, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích 
Praze v oddíle C, vložce 9351, ze dne 14.2.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od 
ústavu Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka České Budějovice ze dne 16.2.2001), 
předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při 
veřejném slyšení dne 27.4.2001. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 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 ELDORADIO s.r.o., je způsobilá stát se provozovatelem s licencí 
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 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 7.3.2001. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

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

V Praze dne 9.5.2001 

Ing 
předseda 

rozhlas 



PŘÍLOHA č.l 
Název stanice: ..ELJDORADIO 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
Základní charakteristika Hudební stanice country s regionálním zpravodajstvím 
programu: 

a) Profil stanice 

1. STYLOVOST 

je základním poznávacím znamením celého formátu Eldorádia. Jde především o hudební 

složku vysílání, jasně vycházející z primárně countryové či folkové muziky, přirozeně 

upřednostňující zcela domácí či přinejmenším česky zpívané písničky. / . . . / 

2. ČESKOST 

vysílání Eldorádia vychází zčásti z výše řečeného. Je-li zhruba třičtvrtěpodílovým 

tématem hudby domácí scéna, pak vše ostatní musí s tímto faktem komunikovat. Ač 

informační servis v podobě pravidelného zpravodajství i speciálních bloků pokrývá celé 

spektrum zpráv ze světa , přece je domácí složka tím nejpodstatnějším. Také pravidelné 

rubriky vycházejí z dobře zjištěných priorit posluchačů a jejich forma odpovídá času, 

místu a momentální situaci akceptanta pořadu - typickým příkladem jsou předvíkendové 

a víkendové poobědové "šlofíkové" seriály informací, tipů a zajímavostí, kopírující 

obvyklý průběh dne domácích "peciválů", chatových obyvatel i rekreujících se 

posluchačů. / . . . / 

3. JIHOČESKOST 

je jedním ze základních poznávacích prvků Eldorádia, / . . . / podíl jihočeských muzikantů 

v běžném programmingu, ale také samozřejmá komunikace s nimi v případě nových 

projektů či mimořádných událostí (koncerty, nová alba, noví členové, výročí existence 

aj.) činí přirozeně z domácích silnou součást hudební a informační základny. /. . ./ 

b) Charakteristika programu 

/.../ 

Z definice hudebně-informačního rádia ve stylu country a folk vyplývá 

1. Prioritní podíl stylově přesně definované hudby na 24 hodinách denního vysílání a 

2. Absolutní důležitost naplnění informační složky takového vysílání 
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ad 1) HUDBA 

Hudební část vysílání je tvořena stylově dobře identifikovatelnou muzikou převážně 

české či česky zpívané provenience, kde se najde místo pro s folkem hraničící písně ze 

zlatého fondu, našim posluchačům blízké nahrávky zahraničního, v praxi tedy velmi 

převážně amerického původu, ale především pro ukázky ze současného domácího dění 

v oblasti country, folku či středního proudu s jasnými stylovými prvky country 

směřování. 

/. . ./ V dále uvedeném vysílacím schématu najdete také speciální hodiny a pořady, 

věnované představení novinek, rozhovorům s tvůrci hudby , ale také s organizátory 

festivalů a přehlídek muziky folk a country, stylovým či kapelovým speciálům, přímým 

přenosům či záznamům koncertních vystoupení /. . ./ 

Ad 2) INFORMACE 

/.../ Jde tedy o pravidelné zprávy z domova i ze světa každou hodinu, moderovaná 

základní témata pro běžné životní situace (čas, den , počasí, svátek, doprava aj.), 

atraktivity typu horoskopů, dámské speciály o vaření aj., předvíkendové a víkendové 

chalupářské a výletnické tipy, rady či glosy. Informační a zpravodajská složka vysílání 

Eldorádia si klade za cíl kompletně informovat o dění u nás i ve světě, neboť tato stanice 

je výlučnou muzikou provázenou zábavou i zprávami pro potencionálně každého 

posluchače v dosahu vysílače. Detailnější zaměření na jihočeské reálie a služba 

návštěvníkům turistických či hudebních cílů v tomto prostoru je dalším samozřejmým 

poznávacím znamením celého vysílání. 

c) Návrh kontrolovatelných programových parametrů 

• podíl české či česky zpívané hudby 70% 
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d) Návrh vysílacího schématu 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 
6-7 eldoráno eldoráno eldoráno eldoráno eldoráno 

7-8 eldoráno eldoráno eldoráno eldoráno eldoráno eldovíkend eldovíkend 

8-9 eldoráno eldoráno eldoráno eldoráno eldoráno 

9-10 

10-11 eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado 

11-12 kotlík kotlík kotlík kotlík kotlík eldoparáda 
repríza 

12-13 v pravé 
poledne 

v pravé 
poledne 

v pravé 
poledne 

v pravé 
poledne 

v pravé 
poledne 

v pravé 
poledne 

v pravé 
poledne 

13-14 

14-15 saloon saloon saloon saloon saloon chalupáři chalupáři 

15-16 

16-17 

17-18 
eldoparáda * 

18-19 eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado 
19-20 eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado eldorado 
20-21 abeceda 

repríza 
eldoparáda 
repríza 

abeceda 
repríza 

2 1 - 6 Večerní a noční hudební mix 

Zpravodajské relace - vždy ve 30té minutě hodiny od 6.30 do 17.30 

Stručná charakteristika stěžejních pořadů Eldorádia: 

Eldoráno - ranní blok hudby ,populárních informací a zpravodajství ze světa i 

z lokality,dopravní zpravodajství.kulturní tipy,horoskopy 

Eldorádo - dopolední a odpolední písničky na telefonická přání posluchačů 

Kotlík - hodina pro kulináře,recepty , rady do kuchyně,co chutná slavným a 

známým,pořad mnoha chutí a vůní s návazností na internetové stránky Eldorádia 

V pravé poledne - dramaturgy této hodiny jsou posluchačije sestavena z jejich 

hudebních tipů 
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Saloon - regionálně a spotřebitelsky zaměřená drobná publicistika 

Chalupáři - víkendově laděné vysílání zaměřené na ty , kterých největším hobby jsou 

chaty a chalupy,bytová a zahradní architektura,tipy na víkendové kulturní a sportovní 

akce 

Eldoparáda - hitparáda ve stylu folk a country,15 největších „es" na Eldorádiu 

Abeceda - hudební speciál věnovaný folk a country sólistům a kapelám 

e) Cílová skupina recipientů 

/.../ VĚKOVÁ STRUKTURA je dána prioritní cílovou skupinou cca 30-49 let, 

vyvolanou melodickým profilem hudby a užitečností informací, stabilními přesahy jsou 

ale kategorie 50-59 let (českost vysílání, neagresivnost oslovení) či 12-19 a 20-29 

(oblíbenost tohoto hudebního stylu, orientace na přírodu i ekologii). / . . . / 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.-. +4 2 0 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrlv.cz, http://www.rrlv.tz 

Účastník řízení: 

ELDORADIO s.r.o. 

U Tří Ivů 256 

370 01 České Budějovice 

" 1 

J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

R p / 7 5 / 0 5 / f # ^ 
Zasedání Rady 6/ poř. č. 33 
Vyřizuje: Michaela Zábojníkova 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném zněni, vydala dne 15. března 2005 to to , 

R O Z H O D N U T Í : 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu ELDORADIO prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/98/01 ze dne 9. května 2001, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 16. února 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 188, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 31 . prosince 2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o 
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší 
dobu. 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel 
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

mailto:info@rrlv.cz
http://www.rrlv.tz


Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 8. února 2005; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízeni, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu v Českých Budějovicích, že ke dni 27. ledna 2005 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení OSSZ České Budějovice, že k 17. lednu 2005 nemá splatný nedoplatek na pojistném a penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními: 
- VZP ČR České Budějovice potvrzuje, že k 17. lednu 2005 nemá splatný nedoplatek; 
• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

Ladislav Faktor - 1 8 . ledna 2005 - 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 porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - f) zákona č. 231/2001 Sb. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného 
pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle 
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a 
licenci prodloužila na dobu do 31 . prosince 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 4. května 2004. 

Poučení: 

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

V Praze d n e / ^ ^ p ř e z n a 2005 

Rady pp 

spíchal 
eda 
^televizní vysíláni 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

KMII-J 10. ICO 00 Praha 10, tel. +420 2 7/181 3830. fax. +420 2 7481 0885. e-mail "nfo»r lv.«, liLtp://vvwvv.rrtv.c* 

r ; Účastník řízení: Eldoradio 

IČ:26019043 

U tří Ivů 256 

370 01 České Budějovice 

L J 

ROZHODNUTÍ 

S p . Zn . : 2 0 0 7 / 2 5 6 / m i s / E L D 
č.j.: m i s / ? < ^ 0 M . 
Zasedání Rady 7/Dod/11 
Vyřizuje: Mgr. Miroslava škaloudová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovení § 67 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění, vydala dne 11. dubna 2007 toto 

Rada vydává provozovateli Eldoradio, s.r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 
č.j. Ru 98/01 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek a 
to ve změně vysílacího schématu na : 

Zařazování zpravodajských pořadů do vysílání 
Ponděl í -pátek: 6 .00 -9 .00 a 14.00-18.00 hodin - vždy v celou vysílací hodinu 
Sobota:6.00 - 9.00 hodin - vždy v celou vysílací hodinu 
Neděle: 14.00 - 18.00 hodin - vždy v celou vysílací hodinu 

c) Návrh kontrolovatelných programových parametrů - podíl české a slovenské hudby 60 -70%. 

Ruší se názvy jednotl ivých rubrik uvedených ve vysílacím schématu, jej ich obsahová náplň bude i nadále 
zařazována do vysílání. 

r o z h o d n u t í : 



Účastník řízení zaplatil dne 21 . března 2007 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 17. dubna 2007 

Rady pro 

C/á 
g. Václav Žák 

předseda 
asové a televizní vysílání 



Vypraveno dne: 

/ 8 -II- 2007 

ni 

Spisová značka: 2007 /818 /m is /ELD 
Č . j . : nte/f®0f/%f 
Zasedání Rady 18/ poř. č. 8 
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Účastník řízení: Eldoradio, s.r.o. 

IČ: 26019043 

U tří Ivů 256 

370 01 České Budějovice 

ROZHODNUTÍ 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s § 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 (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a § 67 a n. zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění, udělila dne 23. října 2007 

s o u h l a s 

se změnou skutečnost i uvedené v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Eldoradio, udělené na základě rozhodnutí č.j. 98/01 ze dne 2. ledna 2002 ve znění pozdějších změn, 
o kterou účastník Eldoradio, s.r.o., požádal dopisem doručeným Radě dne 26. září 2007, a to se 
změnou názvu programu Eldoradio na RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY. 

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

Účastník řízení zaplatil dne 26. září 2007 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích. 

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



S p . zn./ldent.: 2009/1310/zab/MED 
Naše zn . : zab/268/2010 
Zasedání R a d y č. 2 - 2010 / poř.č.: 6 

MEDIA B O H E M I A a .s . 
IČ :26765586 
Koperníková 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

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

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

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

Rada rozhodla na základě žádosti společníka ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, doručené dne 7. 

s o u h l a s s f ú z í s l o u č e n í m 
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prosince 2009, pod č.j. 8150, ve znění doplnění žádosti ze dne 14. ledna 2010, č.j. 347, o udělení 
souhlasu s přeměnou ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze 
sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., na jednu nástupnickou společnost, a to na 
společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586. 

Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem 
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze 
sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s 
ručením omezeným nebo akciové společnosti. 

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

P o u č e n í : 

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

JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

V Praze dne: 19.1.2010 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistova 
Date: 2010.01.26 13:12:26 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada prc rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ifij/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + L\20 274 810 885 / 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.: 2011/859/zab/MED 
Č. j . :zab/1544/2012 
Zasedání Rady č. 8 - 2012 / poř.č.: 42 

ROZHODNUTÍ 

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 
RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Strakonice 104,8 MHz /100 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Strakonice 104,8 MHz / 1 0 0 W (vysíláním zásobeno 27 
080 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích 
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, 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 RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající 
ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu 
Strakonice město I 104,8 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 13 54 40 / 49 15 23. 

Nedílnou součástí rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové skladby 
vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Strakonice město I 104,8 
MHz / 100 W a mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální 
úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole. 

Odůvodnění: 

MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY 
(licence Ru/98/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW; 
Tábor 106,8 MHz /0 ,2 kW. 

Provozovatel rozhlasového vysílání MEDIA BOHEMIA a.s. požádal dopisem doručeným dne 26. září 
2011 č.j. 7439 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Strakonice 104,8 
MHz /100 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/3061/2011) a souhlasila s 
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

rozhodnutí: 
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Český telekomunikační úřad dopisem doručeným Radě dne 27. března 2012 č. j . 3598 předal Radě 
zkoordinovaný kmitočet tak, jak bylo uvedeno v žádosti: 

Strakonice město 1104,8 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 54 40 / 49 15 23 
ERPmax 100 W 

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

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 23. 3. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Strakonice město I 104,8 MHz byl stanoven počet obyvatel na 27 080. 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 
24. února 2011. 

Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W, a proto hodnotí mimo jiné i bonitu 
technického parametru uvedeného v žádosti. 

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání poř.č. 45. 

Hodnocení změny v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických parametrů 
Strakonice město 1104,8 MHz/100 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to Hudební stanice s regionálním 
zpravodajstvím, lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené 
licence. 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je použit 
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílače kmitočtu Strakonice město 
I 104,8 MHz byl stanoven počet obyvatel: 27 080. Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z 
vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v tomto případě je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na daném území vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 2 regionální 
rozhlasový program provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové programy a 11 
regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být potenciálními 
posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na daném území (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) nebylo vyhlášeno žádné 
licenční řízení. 
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Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonitv v dané žádosti o změnu licence provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. Z výše  
uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o nedostatečně  
bonitním na to. aby mohl byt předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na základě hodnotících  
kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b). c). e) a q) rozhodovat zda je možné udělit souhlas dle § 21  
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 
Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 

Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností 
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud 
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí 
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody 
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou 
specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho žádost 
obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY s neměnnou základní programovou specifikací Hudební stanice 
s regionálním zpravodajstvím. Cílem programu (jak vyplývá z projektu, na základě kterého byla 
provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o udělení licence tomuto programu) 
je provozovat vysílání české písničky s důrazem na zlatý fond a samozřejmě folk a country. 

Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY a dalších programů 
zachytitelných na daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní úvahu o 
udělení resp. neudělení souhlasu s požadovanou změnou. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze zhodnotit 
především následující: 

§17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ekonomická, organizační a technická připravenost. 
Žadatel uvedl: Jsme společnost se stabilními výsledky. Pracuje na bázi rozpočtování výnosů a nákladů a 
všechny zamýšlené investice do rozšíření kmitočtové sítě jsou schvalovány v jeho rámci tak, aby 
neohrozily jeho chod a hospodářský výsledek. Žadatel nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu 
úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému telekomunikačnímu úřadu a 
ani žádné jiné státní instituci. Také závazky z obchodního styku hradí Žadatel průběžně a není v platební 
neschopnosti. 

V případě přidělení kmitočtu je Žadatel schopen financovat nákup nových technologií a prostředků 
nutných k zahájení vysílání z vlastních zdrojů. 

Z uvedeného stanoviště je plánováno také vysílání programu Hitrádio Faktor. Vysílač 104,8 MHz 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ CECHY bude umístěn do společných prostor do společného 
stojanového rozvaděče. K vysílání programu bude použito společného anténního systému. Anténní svod 
bude doplněn dvou vstupovým sdružovačem, kde budou připojeny oba vysílače. Zisk celého systému 
ponížený o ztráty v napáječi bude OdB. Pro dosažení ERP 100W bude mít vysílač výkon 100W. Přívod 
elektřiny bude realizován z podružného rozvaděče pro napájení rozhlasových technologií. Signál bude 
dopravován po datových linkách a převeden pomocí kodeků do tvaru L+P. Připojení zajistí Telefonika -
02. Audio signál bude zvukově upraven procesorem a doplněn RDS informacemi. 
Žadatel je schopen celou stavbu realizovat vlastními silami. 
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§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. transparentnost vlastnických vztahů. 
Jediným akcionářem Žadatele, společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., je společnost MEDIA BOHEMIA 
HOLDINGS LIMITED. 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. přínos navrhované programové skladby 
k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území. 
Žadatel uvedl: v okrese Strakonice chybí silná regionální stanice, která by byla programově a hudebně 
zaměřena na střední generaci. Na základě celé řady žadatelem zadaných empirických výzkumů i z 
vlastní zkušenosti žadatel dobře ví, jaké jsou preference této cílové skupiny. Posluchači ve věku od 30 do 
49 (samozřejmě s přesahy na obě strany věkového spektra) jsou citliví zejména na dvě věci. Jejich 
oblíbené rádio by j im mělo hrát převážně písničky, které dobře znají z časů svého mládí. Novinky a 
zahraniční hity je nezajímají, ve většině případů tito lidé preferují známé české, případně slovenské 
písničky ze zlatého, country a folk fondu. Samozřejmě pak od svého rádia očekávají i to, že j im bude 
pravidelně každý den poskytovat špičkový zpravodajský servis zahrnující vše podstatné z dění v místech, 
kde žijí a pracují. 
Právě tyto aspekty jsou dlouhá léta základním stavebním kamenem programového schématu rozhlasové 
stanice RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY. Lokálním dokrývačem by tak žadatel mohl dle jeho názoru vyplnit 
mezeru, která v rozhlasové nabídce okresu Strakonice stále chybí. 

RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY zde překvapivě hlásí svoji vlastní posluchačskou veřejnost, třebaže nemá 
v tomto regionu svůj vlastní vysílač. Lidé na Strakonicku si tak naší stanici mohou naladit pouze na 
kmitočtech, na kterých vysíláme primárně v jiných oblastech. Přesto všechno si naše programové 
schéma najde i v těchto ne příliš komfortních podmínkách nemalé množství posluchačů, Jsme proto 
přesvědčeni, že s kvalitním signálem v zádech bychom unikátním formátem programu RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ ČECHY mohli splnit očekávání a přání mnoha dalších posluchačů, kteří na „tu svoji stanici" stále 
čekají. To, že je po naší programové a hudební struktuře v regionu jižních Cech silná poptávka, dokládá i 
týdenní poslechovost ve výši 114 tisíc lidí, kteří si RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY naladí alespoň jednou 
týdně, přestože mohou naši stanici poslouchat pouze na slabším kmitočtu, který pokrývá pouze část 
regionu. 

§ 1 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby. 
Žadatel uvedl: Jelikož jde o vtom nejlepším smyslu lokální patrioty, jsou právě autorské pořady a rubriky s 
původem vzniku přímo v regionu, kde jsou vysílány, základní součástí našeho vysílání. V našem 
vysílacím schématu by se měly každý den objevovat regionální servisní rubriky rozmanitého stylu a 
charakteru, a to v takové četnosti a kvalitě, která posluchačům zajistí maximální informovanost. 
Ve všem regionech, které pokrýváme svým signálem, dáváme vždy ve vysílání i na našich venkovních 
akcích prostor všem významným osobnostem politického, společenského, kulturního a sportovního 
života, které mohou naši cílovou skupinu oslovit a obohatit naše vysílání. Ani Strakonice nebudou 
samozřejmě výjimkou! Důstojné zázemí bychom rádi, bude-li tato naše žádost přijata, poskytli i 
neziskovým a charitativním organizacím, které ve městě a okolí působí. RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ CECHY 
chce nabídnout svůj prostor všem těm, které zajímá zdejší obyvatelstvo, a chtějí s ním oboustranně 
komunikovat. 
Svůj prostor by měli ve vysílání dostat i samotní posluchači. Také ve Strakonicích a blízkém okolí se 
chceme zajímat o jejich vlastní pohled na život ve zdejším regionu. Veškeré naše komunikační kanály pro 
ně budou 24 hodin denně dostupné a otevřené. Jsme připraveni pravidelně zpracovávat jejich zajímavé 
podněty a tipy na atraktivní témata vhodná k následnému zpracování. Právě v tom ostatně spočívá i 
unikátnost programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY. Naši posluchači s námi výraznou spolupracují na 
samotném obsahu vysílání. Někteří hlásí aktuální počasí, další monitorují průběžné dění na silničních 
komunikacích a jiní upozorňují redakci na atraktivní témata, kterým se pak náš redakční tým může 
věnovat. 

V případě podpory autorským projektům a aktivitám bychom také na Jablonecku rádi nabídli kompletní 
regionální servis. Ten může zahrnovat klasické zpravodajské relace, tipy a pozvánky na zajímavé akce 
různého charakteru nebo rozhovory s organizátory a významnými osobnostmi, které jsou s výše 
uvedenými aktivitami přímo či nepřímo spojeny. Regionální aktivity můžeme, bude-li naší žádosti 
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vyhověno, podpořit i anketami s posluchači nebo živými vstupy přímo z míst konání jednotlivých akcí. 
Nabídnout můžeme samozřejmě i nepřeberné možnosti mediálních partnerství od drobných výjezdů s 
týmem hostesek a ozvučeným autem až po masivní podporu několikadenních akcí typu velkého festivalu 
nebo městských dnů. Konkrétně ve Strakonicích můžeme uvést například Václavské slavností, Květnové 
oslavy, týden volnočasových aktivit Re-start, a mnohé další akce, j ež jsou zaměřeny na širokou 
veřejnost. V tomto ohledu bychom rádi byli i městu Strakonice aktivním a důstojným partnerem, který 
podpoří všechny významné aktivity konající se právě v tomto regionu. Právě tato aktivita je ostatně pro 
celou značku programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY příznačná. Jasným dokladem jsou stovky 
mediálních partnerství, které jsme ve spolupráci s kraji, městy, obcemi či mikroregiony, uskutečnili ve 
všech oblastech našeho pokrytí. Budeme samozřejmě velice rádi, když se nám podaří, v případě 
kladného vyřízení naší žádosti, tento typ spolupráce navázat i s městem Strakonice. 

§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. přínos provozovatele k zajištění rozvoje kultury 
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice 
Žadatel uvedl: V posledních měsících jsme svědky jisté eskalace napětí mezi majoritní společností a tzv. 
nepřizpůsobivými občany (sic!). Asi nikoho nepřekvapí, že uvedený termín je pouhým mediálním 
eufemismem pro mnoho tuzemských Romů a společně s celou řadou dalších předsudků vytváří stále 
větší hráz zášti a vzájemné netolerance. 
Problematika vztahu většinové společnosti k minoritám, a to nejen etnickým a národnostním, má ve 
vysílání programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY své pevné místo od samotného vzniku této rozhlasové 
stanice. Mnoho lidí z naší cílové veřejnosti k některé minoritě patří, což je zřejmým důvodem, proč tuto 
problematiku nemůžeme přecházet podobně jako většina ostatních médií. Jako jedno z mála soukromých 
rádií se menšinám v našem vysílání dlouhodobě a cíleně 
věnujeme. Kromě výše zmíněných etnických či národnostních menšin můžeme zmínit například i 
hendikepované, kterým věnujeme i řadu našich vlastních aktivit. 
Naším hlavním cílem je snaha neustále hledat tzv. příklady dobré praxe, které by bylo možné využít i v 
jiných regionech. Zde nám poté napomáhá i ten fakt, že značka RADIA BLANÍK JIŽNÍ ČECHY působí v 
mnoha dalších krajích České republiky, což může samo o sobě nejlépe napomoci šíření těchto 
pozitivních myšlenek a dobrých nápadů. 
V případě, že bude naší žádosti vyhověno, chtěli bychom se i na Strakonicku stát otevřeným prostorem 
pro platformu témat, která se zdejšímu životu minorit věnují. Okamžitě nabídneme prostor ve vysílání 
špičkovým odborníkům, terénním pracovníkům i zástupcům orgánů města, které se dané problematice 
věnují. Podle našeho názoru není v těchto otázkách nic horšího než absence komunikace. Tento stav 
totiž téměř ve všech případech napomáhá tvorbě předsudků a zbytečných animozit mezi většinovou a 
menšinovou společností. 
Příkladem témat, která mohou již brzy zaznít v našem vysílání ve Strakonicích, může být hendikepovaný 
sportovec, který přes nepřízeň osudu výborně reprezentuje své město na mezinárodních soutěžích. Rádi 
podpoříme veškeré aktivity města nebo soukromých firem, které budou směřovat k jakékoli efektivní 
podpoře minorit. Naší podporu budou mít i místní nezisková sdružení a nejrůznější podpůrné a 
charitativní organizace či konkrétní sbírky. Obzvlášť pečlivě si pak budeme stejně jako v dalších místech 
našeho pokrytí všímat společného soužití Čechů a Romů, které prochází v poslední době opět celou 
řadou nelehkých zkoušek. 
Jsme přesvědčeni, že výše uvedené příklady mohou díky medializaci napomoct nejen samotným 
zástupcům minorit, ale také těm tzv. zdravým a normálním. Obzvlášť v případě hendikepovaných může 
naše vysílání napomoct nejen odstranění stávajících předsudků, ale v případě mladší cílové veřejnosti i 
zamezit jejich vzniku. Z naší bohaté praxe dobře víme, že zcela mimořádně právě tato pozitivní 
komunikace funguje u dětí a mladistvých, kteří se mohou díky správné informovanosti a aktivnímu 
kontaktu s hendikepovanými (nebo i jinými minoritami) odnaučit mnoha předsudkům dříve, než se u nich 
projeví v pozdější xenofobii či příslušnost k extremistické skupině. 
Pokud bude této naší žádostí vyhověno, chceme všem výše uvedeným tématům poskytnout důstojný a 
dostatečný prostor. Jsme přesvědčeni, že i v této otázce a oblasti bude RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY 
pro Strakonice a blízké okolí velkým přínosem. 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 17.4.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (přehled, 3.4.2012, Zachyt i te lnost programů - Strakonice 104,8 MHz) , 
Dokument (mapa, 2.4.2012, mapa Strakonice) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2012.04.22 18:34:57 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

, „ . . _ , Location: Praha 
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Programy zachytitelné ve Strakonicích 104,8 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 
Rádio Programová 

s k l a d b a 
vysí lání 

Cí lová s k u p i n a Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a 
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice 
a o počasí; autentická vyjádření politiků, 
představitelů institucí a podniků a dalších 
osobností; publicistické příspěvky specializované 
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální porady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky 
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, 
Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech 
druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, 
ale i přenosy z rockových 
klubu, alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné -
ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury, 
recenze vážné hudbv, Matiné - setkání 
s osobností, odpolední publicistika. Čajovna-
pořad pro novou generaci kultur, posluchačů, 
večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad 
se zabývá osudy 
Romů a jejich životní 
kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin 
komentářů, analýz, 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických 

Zabývá se 
problematikou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

událostí, ale zejména na přibližování vzniku, 
vývoje a života občanské společnosti České 
republiky a evropských zemí, pořady zaměřené 
na kulturu, ekonomiku, historické události, 

národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / 

ČRo - České 
Budějovice 

V oblasti hudby se 
zaměřuje na tzv. 
střední proud, 
lidovou hudbu 
(dechovka, folklór) a 
žánry folk + country, 
převažuje hudební 
tvorba česká ze 60. • 
90. let. 

je zaměřen na střední a 
starší generaci posluchačů 

Vysílání 05.00 - 21.00 hodin, v ostatním čase 
přebírá ČRo 2 Prahu 
Úlohu posluchačského "servisu" plní ranní a 
odpolední proudové vysílání. Na aktuální dění ve 
společnosti reagují pravidelné publicistické 
rubriky 

zpravodajských relací 
jsou informace z regionu 
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Český rozhlas / CRo regionální stanice nejrůznější věkové skupiny tradiční (lidová, folklorní Zpravodajství, informační servis, sport, Zaměření na informace víkendové a sváteční 
Plzeň pro západní Čechy -

Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

a klasická hudba) i 
moderní trendy (rock, 
country, folk, klubová 
scéna) 

publicistika, zábavné pořady z regionu, odpojování 
podle krajů 

křesťanské pořady 

COUNTRY RADIO s. 
r. o. / COUNTRY 
RADIO 

Hudební stanice ve 
formátu country, folk 
a příbuzné žánry, 
doplněno 
zpravodajstvím 

p. 25-49 let s. 20-55 let 60. léta - R'n'R, country 
a folk, bluegrass, gospel, 
americký Protestsong, 
trampská hudba, 
mluvené slovo max. 8 % 

Česká a zahraniční produkce v poměru 60:40, 
zpravodajství formou informačních prvků, kulturní 
servis, rozhovory, dopravní servis, hudební a 
žánrové pořady 

COUNTRY RADIO s. 
r. o. / COUNTRY 
RADIO 

Hudební stanice ve 
formátu country, folk 
a příbuzné žánry, 
doplněno 
zpravodajstvím 

p. 25-49 let s. 20-55 let 60. léta - R'n'R, country 
a folk, bluegrass, gospel, 
americký Protestsong, 
trampská hudba, 
mluvené slovo max. 8 % 

Česká a zahraniční produkce v poměru 60:40, 
zpravodajství formou informačních prvků, kulturní 
servis, rozhovory, dopravní servis, hudební a 
žánrové pořady 

EVROPA 2, spol. 
s r.o. / 
EVROPA 2 

Hudební rádio 12-30 let 50% novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC - zaměřeno 
na cílovou skupinu, 
angloamerická produkce, 
10% domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky na 
DVD a Filmové 
premiéry, lokální okna 
pro místní (regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické porady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické porady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

MEDIA BOHEMIA hudební stanice s p. 15-35 let se zaměřením CHR formát - současná zpavodajství, ekonomika, kulturní a sportovní detailnější pohled na 
a.s. / Hitrádio Faktor regionálním 

zpravodajstvím 
na středoškoláky populární hudba+hudba 

90. let 
informace, dopravní a meteorologické informace, 
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky, výročí, 
očekávané události, 

jihočeský region, prostor 
pro jihočeské autory a 
interprety 

Rádio Bohemia, 
spol. s r.o./ 

Kiss Jižní Čechy 

Hudební stanice 
s vyváženým 
podílem informací a 
10% podílem 
mluveného slova 

1 8 - 3 5 Hudba zaměřená na 
cílovou skupinu, 
převážně hudba 
středního proudu včetně 
hitparád a písniček na 
přání 

Podíl mluveného slova 10% 

Zpravodajství ve všední dny 6.00-18.00 hodin 

Schéma: noční proud - tok hudby a humor 

Orientace na regiony 
obsahem mluveného 
slova 
Zpravodajství zaměřené 
na regiony 
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Denní vysílání -hudební bloky s infoservisem 
(kulturní pozvánky...) písničky na přání, hitparády 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Radio Beat 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

RADIO BONTON, a. 
s. / Radio Bonton 

Hit rádio (CHR) p. 18-30 let Hity posledních 10 let 
tvoří min. 70 % 
celkového objemu 
vysílacího času, dále 
house music a D'n'B 

Podíl mluveného slova min. 7,5-8 %, podíl 
publicistických a zpravodajských pořadů min. 3,5 
%, zpravodajství, hitparády, informace o hudbě, 
filmu, kultuře, životním stylu, módních trendech, 
soutěže 

Route Radio 
s.r.o./Rádio Dálnice 

Specializované 
dopravní rádio se 
specifickým 
průběžným 
vícejazyčným 
dopravním 
zpravodajstvím a 
stručným 
všeobecným 
zpravodajstvím 

18 plus hudba od 60. let až po 
současnost - lehčí rock, 
pop, country 

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a 
stručné všeobecné zpravodajství; specializované 
pořady a kampaně zaměřené na prevenci 
v oblasti dopravy, sociální marketing; stručné 
zpravodajství i ve třech světových jazycích 
(anglický, německý a francouzský); minimálně 4 
dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 
hodin ve všední dny; podíl mluveného slova 
minimálně 7% od 6 do 18 hodin ve všední dny; 
všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od 
6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby, minimálně 50 
% evropské tvorby 

Dopravní zpravodajství 
zaměřené na Vysočinu 

Dopravní zpravodajství 
pro cizince (menšiny) 

LONDA, s.r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let 
s. 25-50 let 

Maximální zaměření na 
českou hudební produkci 
- 65%, rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova - 32% , z toho 22% zpráv 
a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní porady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech a 
přesné formě, 
spolupráce s radnicemi 
velkých měst 

Česká rozhlasová Hudební formát 30-65 let Folklór, lidová a zlidovělá 10% mluveného slova, zpravodajství, dopravní, Regionální zpravodajství Drobné publicistické 
s.r.o./Radio Orlík s využitím zlidovělé 

hudby a folklóru 
hudba, dechovka; 60% 
pop, country a folk, 40% 
lidová a dechová hudba 

kulturní, společenský a sportovní servis, 
předpověď počasí a přesný čas 

z oblasti pokrytí pořady na téma soužití 
s etnickými skupinami 
apod. 

Radio Proglas, s.r.o. 
/RADIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16% 
z hudební produkce 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny Je 
kulturním, informačním, náboženským, 
vzdělávacím i zábavným médiem. 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 
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Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6% 
z hudební produkce 
Klasická a duchovní 
hudba 14,9% 
Populární a výplňová 
hudba 42,9% 
Folklórní hudba 4,5 % 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6% 
slovesných pořadů 

V plus P s.r.o. / 
Rock rádio Prácheň 

Hudební stanice se 
zaměřením na 
hudbu středního 
proudu 
s vyváženým 
podílem informací 
10% mluveného 
slova 

18-35 let s přesahy 
(19-45 let) 

Převážně hudební směry 
středního proudu, hudba 
od 80. let do současnosti, 
podíl české a slovenské 
hudební tvorby 
minimálně 10% 

Zpravodajství (včetně počasí, počet a umístění 
relací je kontrolovaný parametr), dopravní servis 
podle potřeby 

Orientace na region 
obsahem mluveného 
slova, zpravodajství 
zaměřené na region 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rock Radio 
Šumava 

Hudebně informační 
rozhlasová stanice 

Zlaté hity 60.-80. let, 
anglo-americká i česká 
produkce (ta tvoří téměř 
polovinu celkového 
objemu skladeb) 

Zpravodajství, servisní informace (počasí, 
doprava), hitparáda vlastní produkce, písničky na 
přání 1x denně večer v uceleném bloku, 
tematické hudební pořady; lokální vysílání na 
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

Informace z regionu, 
aktuální dění v regionu -
kulturní a sportovní akce 
z regionu 

Programy přiiímatelné dobře: 
MEDIA BOHEMIA a. 
s. / Hitrádio FM Plus 

Hudebně informační 
rádio 

p. 20-35 let s přirozeným 
přesahem 

Podíl hudby 80"%, 
hudební AC formát 

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku, 
kalendárium, burza pracovních míst, soutěže, 
informace od Policie, hitparáda, písničky na přání 

Informace regionálního 
významu, kulturní servis 
z regionu 

MEDIA BOHEMIA a. 
s. / Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a country, 
podíl české hudby cca 30 
% 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
předpověď počasí, kulturní a dopravní informační 
servis, životní prostředí, podpora cestovního 
ruchu. 

Aktuální informace o 
životě v regionu, 
regionální zpravodajství, 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ifij/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info(S)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2012/60/zab/MED 
Č.j.: zab/2427/2012 
Zasedání Rady č. 12 - 2012 / poř.č.: 14 

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 
RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W (vysíláním 
zásobeno 23 290 obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na 
to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že 
požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení 
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, 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 
RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 14 59 56 / 49 07 55. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Jindřichův Hradec 105,1 
MHz / 50 W. 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW; Strakonice 104,8 MHz / 0,1 kW; Tábor 106,8 MHz / 0,2 kW. 

Dne 16. ledna 2012 č.j. 713 byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o změnu 
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Jindřichův 
Hradec 105,1 MHz / 50 W pro program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení a souhlasila s odesláním výše uvedeného 
kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad (zab/409/2012) 

r o z h o d n u t í : 
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Český telekomunikační úřad dopisem ze dne 31 . května 2012 zaslal Radě zkoordinovaný kmitočet: 

Jindřichův Hradec 105,1 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 59 56 / 49 07 55 
ERPmax 50 W 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 29 5. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 23 290. 

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

Vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek NSS ze dne 21.3.2012, č.j. 1 
As 37/2012-42, ve kterém NSS uvedl,"... že jako bonitní lze vyhodnotit takový soubor technických 
parametrů (kmitočet), který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému 
provozovateli rozhlasového vysílání...") Rada adoptovala nový postup pro vyhodnocení bonity kmitočtu. 

K posouzení bonity kmitočtu je Rada povinna v řízení zjistit potřebné skutečnosti a provést potřebné 
důkazy (s ohledem na zásadu vyšetřovací a zásadu materiální pravdy ovládající správní řízení vedené 
Radou), a to zejména ve vztahu k předpokládaným příjmům provozovatele vysílání (především příjmy 
z odvysílaných obchodních sdělení) a k předpokládaným nákladům provozovatele vysílání spojeným 
s provozováním vysílání na předmětném kmitočtu. K posouzení této otázky v jednotlivých případech je 
pak třeba zohledňovat specifika a okolnosti každého jednotlivého kmitočtu a daného konkrétního řízení a 
odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat. 

Na základě výše uvedeného Rada posoudila bonitu souboru technických parametrů Jindřichův Hradec 
105,1 MHz / 50 W na základě ústního vyjádření odborného znalce znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s. 
S tímto vyjádřením se Rada seznámila na 12. zasedání konaném dne 26. června 2012. 

Na základě znalci dostupných údajů, (zejména rozsahu předpokládaného pokrytí obyvatel ze Souboru 
technických parametrů stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o 
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech na 23 290 obyvatel, a předpokládaných nákladech a výnosech spojených s 
provozováním vysílání z daného kmitočtu dle modelu (dále též jako „Bonitní model"), který byl 
zkonstruován pro účely znaleckého posudku 39-11/2012 a aktualizován o další poznatky a skutečnosti 
spojené s územím, které má být vysíláním z požadovaného souboru technických parametrů pokryto) 
znalec vyslovil svůj odborný názor, že požadovaný soubor technických parametrů není bonitní na 
principu ekonomické rovnováhy výnosů a nákladů souvisejících s provozem daného Souboru 
technických parametrů. 

Aplikovaný Bonitní model výpočtu se opírá o následující předpoklady a výpočty: 

Posouzení bonity Souboru technických parametrů je provedeno na základě vyhodnocení ekonomických 
parametrů provozu rozhlasového vysílání, tj. zda subjekt dosud nedisponující licencí pro provoz 
rozhlasového vysílání je schopen při případném získání licence k využití Souboru technických parametrů 
umožňujících rozhlasové vysílání na výše vymezeném souboru hradit výdaje (náklady) související se 
zajištěním vysílání. 

Na základě provedených analýz, kde hlavními částmi byl odhad dosažitelné poslechovosti potenciálního 
provozovatele Souboru technických parametrů, aplikace Bonitního modelu, analýza náběhové křivky a 
nakonec i analýza makroekonomické situace regionu Jindřichův Hradec znalec dospěl k názoru, že 
soubor technických parametrů Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 50 W umožňující maximální pokrytí 23 290 
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obyvatel v dané lokalitě stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o 
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech z pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového 
vysílání není bonitní. 

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: 26.6.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Přílohy: Dokument (mapa, 18.6.2012, mapa Jindřichův Hradec 105,1 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.07.02 16:02:49 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2 4 2 7 _ 3 Location: Praha 



Příloha č. 6 k dopisu čj. ČTÚ-87 193/2012-613 ze dne 30. 5. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače J INDŘICHŮV H R A D E C 105,1 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011) . 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (23 290 obyvatel) 

Měří tko: 10 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ifij/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + L\20 274 810 885 / e-mail: info(S)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2012/310/zab/MED 
Č.j.: STR/3221/2012 
Zasedání Rady č. 16 - 2012 / poř.č.: 4 

R O Z H O D N U T Í 

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 
RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 30 531 
obyvatel) na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou 
změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení 
základních kritérií podle § 17 odst. 1, 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 RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ 
ČECHY (licence č.j.: Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 
27. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Písek 100,2 MHz / 50 W. 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ ČECHY (licence č.j.: Ru/98/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW; Jindřichův Hradec 105,1 MHz / 0,05 kW; Strakonice 104,8 MHz / 0,1 
kW; Tábor 106,8 MHz / 0,2 kW. 

Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal dopisem doručeným dne 2. dubna 2012 (č.j. 3921/2012) o 
změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení a souhlasila s odesláním výše uvedeného 
kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ (č.j. zab/1459/2012). Dne 15. srpna 2012 (č.j. 7370/2012) byl Radě 
doručen zkoordinovaný kmitočet tak, jak bylo uvedeno v žádosti.: 

Písek město 100,2 MHz 

rozhodnutí: 
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souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27 
ERPmax 0,05 kW 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 13. 8. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro Písek město 100,2 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 30 531. 

Vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek NSS ze dne 21.3.2012, č.j. 1 
As 37/2012-42, ve kterém NSS uvedl,"... že jako bonitní lze vyhodnotit takový soubor technických 
parametrů (kmitočet), který by umožňoval provozovat rozhlasové vysílání beze ztráty zcela novému 
provozovateli rozhlasového vysílání...") Rada adoptovala nový postup pro vyhodnocení bonity kmitočtu. 

K posouzení bonity kmitočtu je Rada povinna v řízení zjistit potřebné skutečnosti a provést potřebné 
důkazy (s ohledem na zásadu vyšetřovací a zásadu materiální pravdy ovládající správní řízení vedené 
Radou), a to zejména ve vztahu k předpokládaným příjmům provozovatele vysílání (především příjmy z 
odvysílaných obchodních sdělení) a k předpokládaným nákladům provozovatele vysílání spojeným s 
provozováním vysílání na předmětném kmitočtu. K posouzení této otázky v jednotlivých případech je pak 
třeba zohledňovat specifika a okolnosti každého jednotlivého kmitočtu a daného konkrétního řízení a 
odpovídajícím způsobem se s nimi vypořádat. 

Na základě výše uvedeného Rada posoudila bonitu souboru technických parametrů Písek 100,2 MHz / 
50 W na základě ústního vyjádření odborného znalce znaleckého ústavu RSM TACOMA a.s. S tímto 
vyjádřením se Rada seznámila na 16. zasedání konaném dne 4. září 2012. 

Na základě znalci dostupných údajů, jzejména rozsahu předpokládaného pokrytí obyvatel ze Souboru 
technických parametrů stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o 
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech na 30 531 obyvatel, a předpokládaných nákladech a výnosech spojených s 
provozováním vysílání z daného kmitočtu dle modelu (dále též jako „Bonitní model"), který byl 
zkonstruován pro účely znaleckého posudku 39-11/2012 a aktualizován o další poznatky a skutečnosti 
spojené s územím, které má být vysíláním z požadovaného souboru technických parametrů pokryto) 
znalec vyslovil svůj odborný názor, že požadovaný soubor technických parametrů není bonitní na 
principu ekonomické rovnováhy výnosů a nákladů souvisejících s provozem daného Souboru technických 
parametrů. 

Aplikovaný Bonitní model výpočtu se opírá o následující předpoklady a výpočty: 

Posouzení bonity Souboru technických parametrů je provedeno na základě vyhodnocení ekonomických 
parametrů provozu rozhlasového vysílání, tj. zda subjekt dosud nedisponující licencí pro provoz 
rozhlasového vysílání je schopen při případném získání licence k využití Souboru technických parametrů 
umožňujících rozhlasové vysílání na výše vymezeném souboru hradit výdaje (náklady) související se 
zajištěním vysílání. 

Na základě provedených analýz, kde hlavními částmi byl odhad dosažitelné poslechovosti potenciálního 
provozovatele Souboru technických parametrů, aplikace Bonitního modelu, analýza náběhové křivky a 
nakonec i analýza makroekonomické situace regionu Písek znalec dospěl k názoru, že soubor 
technických parametrů Písek 100,2 MHz / 50 W umožňující maximální pokrytí 30 531 obyvatel v dané 
lokalitě stanoveného Českým telekomunikačním úřadem podle vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech z 
pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového vysílání není bonitní. 

3221-2 



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: 4.9.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 24.8.2012, mapa Písek 100,2 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.09.17 12:34:41 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. _ Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2014/6/bar/MED 
Č.j.: bar/439/2014 
Zasedání Rady č. 3 - 2 0 1 4 / poř.č.: 17 

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

Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, 
identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro 
program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY na kmitočtu 88,4 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího 
stanoviště České Budějovice, kmitočtu 105,1 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště 
Jindřichův Hradec a kmitočtu 104,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Strakonice na 
dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 88,4 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště České Budějovice 
• 105,1 MHz / 50 W, vysílací stanoviště Jindřichův Hradec 
• 104,8 MHz /100 W, vysílací stanoviště Strakonice 

Základní programová specifikace: 
Hudební stanice country s regionálním zpravodajstvím 

Další programové podmínky: 
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/98/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ ČECHY šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/98/01 
ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 31 . 12. 2015. 

R O Z H O D N U T I 
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Dne 31 . prosince 2013 pod čj. 13103/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA 
a. s. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě 
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn 
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 
2025. 

Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před 
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné 
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového 
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/ 
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

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

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 23. 12. 
2013. 

Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět. 

Poučení: 

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

Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence, 
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na 
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném 
usnesením vlády. 

V Praze dne: 4.2.2014 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.2.2014, d iagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2014.02.11 11:13:38 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ n 0 Location: Praha 



Diagram využití rádiových kmitočtů BRNO-MESTO-HADY 107,5 MHz, HOSTÝN 90,6 MHz, 
JESENÍK 93,3 MHz, L IBEREC 97,9 MHz, NOVE HRADY 107,5 MHz, PRIBRAM-DRAHLIN 96,0 MHz, 
TREBIC-MESTO 96,4 MHz, UHERSKY B R O D - V O D A R N A 105,7 MHz, VALAS. K L O B O U K Y 104,2 MHz, 
V E L K É MEZIRICI 100,6 MHz, ZDAR N.SAZAVOU 104,0 MHz a Z N O J M O - H R A D I S T E 107,2 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 vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5389951 MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 

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

RRTV/3811/2016-STR 
2016/1081/STR/MED 
23-2016/ poř.č. 44 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 20.12.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

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 

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 JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01) 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. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 28. listopadu 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 8633/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a. 
s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01) 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. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence k provozování vysílání prostřednictvím 
uvedeného základního souboru technických parametrů jediným účastníkem, Rada oznámení o podané 
žádosti pouze vyvěsila dne 2. prosince 2016 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané 
žádosti nevyjádřil. 

r o z h o d n u t í : 
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Základní kontrolované programové prvky licence a jejich navrhované změny: 

Základní 
programová 
specifikace 

Hudební formát 
Zpravodajství a 
servisní 
informace 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Hudební Country, folk či Pondělí - pátek: 30-49 let 
stanice střední proud. 6.00-9.00 a 
country s Podíl české a 14.00-18.00 hodin X 
regionálním slovenské hudby - vždy v celou 
zpravodajství 60 -70%. vysílací hodinu 

Současný m Sobota:6.00 -
stav 9.00 hodin - vždy 

v celou vysílací 
hodinu Neděle: 
14.00-18.00 
hodin - vždy v 
celou vysílací 
hodinu 

zlaté hity cca od Podíl v rozmezí 30 do 49 
80. let do zpravodajských 10-15%, v let,sekund 

Hudební 
stanice 

současnosti s relací dopoledním ární cílová Hudební 
stanice důrazem na (zpravodajství, a skupina -

country s 
regionálním 
zpravodajství 
m 

českou a počasí, doprava, odpoledním posluchači country s 
regionálním 
zpravodajství 
m 

slovenskou kulturní tipy, čase a ve v 
country s 
regionálním 
zpravodajství 
m 

hudební scénu. sněhové víkendovém segmentu 

country s 
regionálním 
zpravodajství 
m Zastoupeny zpravodajství, vysílání se 20-29 let a 

country s 
regionálním 
zpravodajství 
m 

mohou být žánry reportáže) tvoří pak jedná o také 50-59 
Požadovaná popu. folku i 30-40% z rozpětí 6- let 
změna country. 

Poměr české a 
slovenské hudby 
oproti hudbě 
zahraniční je 
stanoven na 
minimálně 30% 
české a 
slovenské z 
celkové hudební 
produkce. 

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

10%. 

Požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, 
neboť žadatel byl jediným účastníkem licenčního řízení. 

Provozovatel dále požádal o změnu názvu programu na nový název Rádio BLANÍK. 

Změna názvu programu nezakládá důvod pro neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť to je 
dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby 
navrhované účastníky licenčního řízení. 
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P o u č e n í : 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Pošta (příchozí, 14.12.2016, MEDIA BOHEMIA a.s., RRTV/8633/2016-P, změna 
l icence - Ru /98 /01 , stránky (5-7)) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.12.21 14:50:58+01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha 

Návrh změn licenčních podmínek 

programu Rádio BLANÍK 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin 

Základní charakteristika programu: hudební stanice country s regionálním 

zpravodajstvím 

Charakteristika programu 

Hudební formát: 

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 i 
country. 
Poměr české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční je stanoven na minimálně 30% české 
a slovenské z celkové hudební produkce Rádia BLANÍK. 
Stěžejní pro nás je. aby posluchači dobře znali většinu hudební produkce, kterou slyší 
v našem vysílání. Minoritní a experimentální styly a hudební žánry jsou na Rádiu BLANÍK 
skutečně výjimečné. To ale zároveň neznamená, že náš hudební formát je striktně 
zakonzervován. Naopak - rádi dáváme šanci novým a nadějným interpretům, kteří 
reprezentují výše uvedené hudební styly, jenž patří v našem schématu k těm dominantním. 
Naším cílem je nabízet naší cílové skupině přesně takový hudební 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 skupinu: 

Primární cílová skupina Rádia BLANÍK je v základním segmenfti tvořena posluchači ve věku 
od 30 do 49 let. Vzhledem k poměrně široce rozkročenému hudebnímu formátu (viz výše) 
operujeme s přesahy do obou sousedních dekád. Do sekundární cílové skupiny patří také 
posluchači v segmentu 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, zpracování a prezentace témat. atd. - a to samozřejmě i s ohledem na uvedené 
věkové přesahy. 

Mluvené slovo: 

Podíl mluveného slova je v rannim 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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Vysílání Rádia BLANÍK je v obecné rovině založené na příjemném a minimálně 
přerušovaném toku hudby. Jakékoliv mluvené slovo musí mít vždy v dané situaci smysl a 
konkrétní význam. Moderátoři i 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 preferujeme krátké a jasně ohraničené 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 balast j im raději zahrajeme oblíbenou písničku. 

Podíl zpravodajských a servisních informací: 

Jak už bylo uvedeno výše. Rádio BLANÍK je hudební rádio s akcentem na servisní informace 
a zpravodajství. Velký důraz přitom klademe na regionální dění. 
Podíl zpravodajských relací (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. 

Základu i program ové sch éma: 

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

Ranní vysílání 

Největší podíl mluveného slova je v ranním vysílání, což je ostatně přirozené. Aktuální čas, 
nejdůležitější zprávy, předpověď počasí a dopravní zpravodajství - přesně to jsou stěžejní 
informace, které 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 vysílání i 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 z dominant ranního bloku Rádia BLANÍK je podrobná předpověď počasí. V jeho 
prezentaci se opíráme o aktuální data a informace od meteorologů i našich posluchačů. 

Dopolední vysílání 

V dopoledním vysílání roste podíl hudby a lehce klesá podíl mluveného slova. Posluchači 
ráno získali základní přehled o všem podstatném z dění v České republice, v zahraničí i 
v regionu, kde žijí a pracují. Dopoledne j im pak rádio vytváří příjemnou hudební kulisu, 
kterou doplňují vstupy na aktuální téma. 
Naší strategií je dopoledne vybírat skutečně to podstatné a posluchačům to servírovat 
přehledným a jasným způsobem. Stejně jako ráno jsou i dopoledne náplní vysílání Rádia 
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BLANÍK rozhovory s hosty, zajímavosti z domova i ze světa, očekávané události, případně i 
soutěže a kvizy. Zpravodajské informace jsou během dopoledne zpracovávány spíše do 
podoby přehledu základních aktualit. 

Odpolední vysílání 

Také odpoledne je v hlavní roli vysílání 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 i 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 - odpoledne už s důrazem na 
následující den. Stejně tak i kromě očekávaných událostí na daný den přidáváme to 
nej důležitější z akcí následujícího dne. 

Večerní vysílání 

Večerní vysílání Rádia BLANÍK je primárně založeno na hudební produkci. Zpravodajské 
informace jsou omezeny na minimum. 

Víkendové a svátečni vysílání 

Víkend je na Rádiu BLANÍK ve znamení písniček. Tok hudby je o 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 prvky: 

1. 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%. 

2. Podíl zpravodajských relací (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. 

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

4. 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 i country. Poměr české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční 
je stanoven na minimálně 30% české a slovenské z celkové hudební produkce Rádia 
BLANÍK. 
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Jedn. identifikátor 283540-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/14868/2018-str  
Sp. zn. RRTV/2018/670/str  
Zasedání Rady   12-2018/poř. č. 16 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 17.7.2018, Praha 
 
 
 

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

 
r o z h o d n u t í : 

 
 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/98/01) 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. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 21. června 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/13128/2018) 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/98/01) 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 souhlasu  musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence k provozování vysílání prostřednictvím 
uvedeného základního souboru technických parametrů jediným účastníkem, Rada oznámení o podané 
žádosti pouze vyvěsila dne 26. června 2018 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané 
žádosti nevyjádřil. 

 

 

 

 

 

 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
PSČ 120 00 Praha 2 



Změna licenčních podmínek: 

 

 Současný stav Požadovaná změna 

Hudební formát – poměr české 
a slovenské hudby oproti hudbě 

zahraniční 

minimálně 30% 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 žadatel byl jediným účastníkem licenčního řízení. 

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

 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 



 

Jedn. identifikátor 497706-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10810/2022-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/777/zab  
Zasedání Rady   14-2022/poř. č. 2 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 13.9.2022, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem 

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/98/01), 

a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 

stanoviště kmitočtu České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 

299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio BLANÍK 

(licence č.j.: Ru/98/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW na nové 

stanoviště České Budějovice - Baba 88,4 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 14 33 36 / 49 00 14. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače České Budějovice 

– Baba 88,4 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 14 33 36 / 49 00 14. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 20.7.2022 č.j. RRTV/8488/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA 

BOHEMIA a.s., IČ: 26765586 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/98/01), 

a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 

stanoviště kmitočtu České Budějovice 88,4 MHz / 1 kW na nové stanoviště České Budějovice – 

Baba 88,4 MHz / 1 kW, souřadnice: 14E3336 / 49N0014. 

 

Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

MEDIA BOHEMIA a.s.,  
z5pe5hw 



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.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 25.7.2022 č.j.: RRTV/9616/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního 

zkoordinovaný kmitočet: 

 

C BUDEJOVICE BABA 88,4 MHz / 30 dBW  

souřadnice WGS84: 14 33 36 / 49 00 14 

ERPmax (dBW) = 30 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný 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. Výpočet byl proveden dne 16. 8. 2022 a použita byla databáze obyvatel 

ČR z roku 2011.  

 

Pro České Budějovice – Baba 88,4 MHz / 1 kW – byl stanoven počet obyvatel 204 071. 

 

Dále Český telekomunikační úřad uvedl, že se jedná o přesun stanoviště o 145 m, který nemá 

vliv na výsledky výpočtu pokrytí obyvatel signálem, ani na území které bude po změně souřadnic 

stanoviště signálem pokryto.  

 

Z toho důvodu nebyla vypracována předběžná koordinace. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledky 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

O koordinaci kmitočtu byl žadatel informován.  

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především 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.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také 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. 

 

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 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. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

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

 
 
 
Přílohy 
Mapa územního rozsahu VKV vysílače České Budějovice – Baba 88,4 MHz 
 
 

 
 



Příloha k čj. ČTÚ-36 152/2022-613 
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Diagram využití rádiového kmitočtu C BUDEJOVICE BABA 88,4 MHz stanovený výpočtem podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání ve vybraných 
kmitočtových pásmech – modrá barva. 
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