Účastník licenčního řízení, o jehož žádosti Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18
odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění, hlasovala:

Eleanes, s.r.o.
IČ: 27804208
Smetanova 810
Vsetín
PSČ: 755 01

ROZHODNUTÍ

O UDĚLENÍ

LICENCE

Sp.zn.: 2007/248/RIA^ a

č!J.:kuc/

q#si/o}

Zasedání Rady 17 / poř. č. 18
Vypracoval: F. Kučera
Schválila: Mgr. J. Hrubá

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5
písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění, (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67-69 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti Eleanes, s.r.o.., IČ: 27804208, s e sídlem ve Vsetíně, Smetanova 810, I i
c e n c i
k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio mladé Valašsko, s využitím souboru
technických parametrů VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 95,3 MHz/158 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto
rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:
V souladu s údaji listu technických parametrů obsaženými v textu přílohy č. 1 o dvou listech, která
představuje soubor technických parametrů.
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Hudebně -zábavné rádio s informačním servisem
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 2 o
dvou listech.

Příloha č. 1 o dvou listech a příloha č. 2 o dvou listech tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Rada dne 19. dubna 2007 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 231/2001 Sb.
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů - souboru technických parametrů Valašské Meziříčí 95,3 MHz / 1 5 8 W. Lhůta pro podání žádostí o
udělení licence byla stanovena do 24. května 2007, do 16.00 hod.
O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu ve stanovené lhůtě požádala Radu společnost
Eleanes, s.r.o., jako jediný účastník tohoto licenčního řízení. Společnost Eleanes, s.r.o., zaplatila správní
poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dne 24. května 2007.
Rada na svém zasedání konaném ve dnech 12. - 13. června 2007 konstatovala, že žádost účastníka
licenčního řízení Eleanes, s.r.o., vykazuje podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. nedostatky
a pod č.j. Fia/6258/07 mu zaslala výzvu k jejich odstranění, k čemuž mu stanovila lhůtu. Účastník licenčního
řízení ve lhůtě odstranil nedostatky žádosti a doplnil předepsané náležitosti, t.j. doklady a informace.
Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo
dne 1 1 . září 2007.
Na základě podané žádosti doručené Radě dne 24. května 2007 pod č.j. 5415 a údajů o žadateli o licenci,
Rada dospěla k závěru, že účastník licenčního řízení, společnost Eleanes, s.r.o., splňuje předpoklady pro
účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a že žádost
o udělení
licence obsahuje všechny náležitosti podle ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada po prvotním přezkoumání včasnosti a řádnosti podání žádostí o licenci posuzuje žádosti podle kritérií,
jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.. Rada nemá povinnost zvlášť
účastníky licenčního řízení o kritériích poučovat, není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen některá
z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií porovnala a zhodnotila.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,

c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním
pokryto,
d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v
navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci k televiznímu vysílání,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo
otevřenými titulky pro sluchově postižené,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Prostor pro správní uvážení Rady při rozhodování o udělení licence není libovolný a bez omezení a je dále
rovněž nezbytné, aby rozhodnutí Rady o udělení licence bylo přezkoumatelné. Rada je povinna se
uvedenými kritérii zabývat, opatřit si za tím účelem i potřebné důkazní prostředky, provést jimi důkazy,
vyvodit z těchto důkazů skutková a právní zjištění a následně při respektování smyslu a účelu zákona
dospět při dodržování pravidel logického vyvozování k rozhodnutí.
Rada přijala pravidla pro postup při hodnocení žádostí v licenčním řízeni jako svůj vnitřní předpis (Manuál
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání ze dne 28. dubna 2005) a podle těchto pravidel a kritérií provádí v
licenčních řízeních hodnocení jednotlivých uchazečů o udělení licence. Rada je přesvědčena, že postup
podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, neboť umožňuje dostatečnou
flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení. V daném případě měla
Rada rozhodování o udělení licence snazší v tom smyslu, že nebylo třeba vybírat objektivně nejlepší projekt
mezi několikerými, protože do licenčního řízení o udělení licence s využitím kmitočtu Valašské Meziříčí
95,3 MHz/158 W se přihlásila pouze společnost účastníka řízení, tj. Eleanes, s.r.o.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti stanovila následující
dílčí kritéria:
1)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
- základní ekonomický rating žadatele (ekonomická stabilita, ekonomické zdraví, ekonomické postavení,
pověst, a věrohodnost žadatele),
- výše základního kapitálu
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
- finanční zajištění vysílání
2)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- navrhovaná organizační struktura žadatele
- personální vybavenost nezbytnými odborníky
- schopnost a připravenost zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
3)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
- vybavenost žadatele technickými prostředky
- přístup žadatele ke zkoordinované kótě
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
- přínos rozvoji původní tvorby
- přínos rozvoji kultury menšin
5)
k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele

- právní forma zakladatele či společníka žadatele s největším podílem
6)
k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
- předpoklad rozšíření a obohacení programové skladby
- předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou programovou skladbu
7)
k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
- vlastní původní tvorba žadatele
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
- ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům
8)
k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
- hodnocení druhu a počtu menšin, na něž se žadatel hodlá zaměřit
- konkrétní potřeby menšin, které žadatel hodlá uspokojovat
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.
Podkladem pro rozhodnutí Rady o udělení předmětné licence představovaly zejména obsah a přílohy
vlastní žádostí účastníka řízení o udělení licence, protokol z veřejného slyšení, rozbor programové skladby
vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro něž má být licence k vysílání udělena, skutečnosti
známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti a zejména objektivizované a hmotně zachycené
hodnocení žádosti členy Rady podle zákonných skutečností významných pro rozhodnutí a podle v jejich
rámci Radou stanovených dílčích kritérií. Tímto způsobem shromážděné podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
V souladu s pravidly pro postup v licenčním řízení, které byly přijaty vnitřním předpisem, Rada dle výše
uvedených dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti účastníka řízení. Hodnocení prováděli jednotliví členové Rady na stupnici
nesplňuje - splňuje částečné - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke
komplexnímu zhodnocení žádosti společnosti Eleanes, s.r.o., vzhledem k nárokům na naplnění všech
významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č 231/2001 Sb.
Toto komplexní zhodnocení žádosti společnosti Eleanes, s.r.o., pak představovalo hlavní podklad pro
rozhodování Rady o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb. na neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu dané žádosti o
udělení licence Rada rozhodla udělit společnosti Eleanes, s.r.o., licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio mladé Valašsko s využitím souboru technických parametrů Valašské Meziříčí 95,3 MHz /
158 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž překročila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady, nutných k rozhodnutí o udělení licence, podle ustanovení § 8
odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí,
v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném důkladném a objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, vyplynuly zejména
následující důvody, kterými se Rada při udělení licence řídila:
Účastník řízení Eleanes s.r.o. požádal o udělení licence k provozování hudebné zábavného rádia s
informačním servisem, určeného pro místního posluchače a které chce oslovit mladé lidi věkem i duchem
na Valašsku.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel financuje realizaci projektu
rozhlasového vysílání z vlastních zdrojů společnosti jakož i půjčkou společníka společnosti. Jedná se o
ekonomicky soběstačný program; příjmy plynoucí z prodeje reklamního času a sponzoringů pokrývají
náklady provozu stanice. Co se týče ekonomického ratingu, struktury a množství prostředků vyčleněných
na investici do vysílání, jeho finančního zajištění a schopnosti žadatele zahájit vysílání ve stanoveném
termínu, ve všech těchto bodech Rada považuje projekt za věrohodný. Aktuální ekonomickou stabilitu má
Rada za doloženou dokladem ústabu eBanka, a. s. o výši účtu společníka společnosti žadatele. Žadatel je
plné organizačně a personálně připraven zahájit vysílání ve Valašském Meziříčí v zákonem stanovené

lhůtě, jeho personální vybavení je dostatečné a Rada konstatovala, že skýtá předpoklad schopnosti a
připravenosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu. Stejné tak technickou vybavenost žadatele Rada
shledala jako
dostatečnou. Rada konstatovala, že výše uvedené hodnotící
kritérium ekonomické,
organizační a technické připravenosti žadatel, společnost Eleanes, s.r.o., splňuje.
Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tato společnost má jediného (100 %)
vlastníka, fyzickou osobu Mgr. Simike Valigurovou. Rada se tedy
v závěru hodnocení
kritéria
transparentnosti vlastnických vztahů ve společnost žadatele vyslovila v tom smyslu, že společnost Eleanes,
s.r.o. , jeho nároky splňuje.
Pokud jde o přínos navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., projekt hudebně informačního programu žadatele s výraznými prvky regionality podle názoru Rady
přináší do oblasti, kde posluchači mohou v analogové síti poslouchat kromě veřejnoprávních
programů
Českého rozhlasu, a to programů ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3, ČRo 6, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava, ČRo Brno,
programy vysílané na základě licencí, a to RÁDIO PROGLAS, Fajn Rádio, EVROPA 2 - Morava, RÁDIO
IMPULS, FREKVENCE 1, Hitrádio Orion, RÁDIO APOLLO, RÁDIO ČAS - FM, RÁDIO HANÁ, Kiss Morava
a HELLAX,. nové programové prvky, které zde dosud nejsou zastoupeny. Hudební skladba zahrnuje
písničky pro mladé lidi a zahraniční hity jsou kombinovány s výběrem hudby z oblasti českých tradic.
Domácí hudební scéna je doplněna bloky s moravskou lidovou hudbou, folkem a tradiční českou písničkou.
Rada ocenila zařazení hudby s prvky world music do programové skladby jakož i výši podílu folklóru na
celkovém vysílacím čase hudební složky vysílání (6-7%) a výši podílu propojení folklóru s regionalitou , který
by měl dosáhnout reálných 12 - 15%, jak z vyplynulo z doplněni programové části projektu,které žadatel
předložil na veřejném slyšení, konaném dne 11. září 2007. Rada proto výše uvedené kritérium přínosu
programu Rádio mladé Valašsko k rozmanitosti stávající nabídky programů klasifikovala na hodnotící
stupnici stupněm splňuje.

Pokud se týče přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby podle § 17 odst. 1 písm. e), ocenila Rada
zvláště tu skutečnost, že program Rádio mladé Valašsko přináší zvláštní pořady regionálního charakteru a
pořadů s prvky tajemství se speciálními moderátory i hosty pořadů. Rada též kladně hodnotila původnost
záměru kvalitu původních publicisticko-zpravodajských relací. Z uvedených důvodu Rada konstatovala, že
společnost Eleanes, s.r.o. předmětné kritérium splňuje.
Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada konstatovala, že i když
program Rádio mladé Valašsko nezařazuje zvláštní pořady pro národnostní nebo jiné menšiny, v žádném
případě tuto problematiku nepomíjí, neboť se danými tématy zabývají některé pořady, takže je dán alespoň
předpoklad, že i menšinovým skupinám bude věnován dostatečný vysílací čas. Proto se Rada při
závěrečném hodnocení předmětného kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje menšin vyjádřila, že ho
uvedená společnost splňuje částečně.
Podle ustanoveni § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem
uvedeným skutečnostem, které jsou výše podrobně posouzeny a vyhodnoceny,
rozhodla Rada o udělení předmětné licence tak, jak se ve výroku tohoto rozhodnutí uvádí.
Poučení:
Proti rozhodnutí o udělení licence není možno podat žalobu § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
V Praze dne 10. října 2007

Příloha č. 1

Účastník řízení: Eleanes s.r.o.
Sídlo: Smetanova 810, 755 01 Vsetín
I Č : 27804208

Název programu: Rádio mladé Valašsko

Pracovní kmitočet [MHzj:
Název stanoviště:
Souřadnice W G S 84 (LON/LAT):
Nadmořská výška [m]:
Výška středu antény nad zemí |m|:
Maximální vyzářený výkon (ERP) [kW]:
Hlavní směry vyzařování:
Polarizace antény:

95,3
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Tabulka vyzařovacího diagramu a efektivních výšek:
Azimut |°]
E R P H [dBWl
E R P V (dBWJ
H [m]
elT

Azimut [°]
E R P H [dBW]
E R P V [dBW]
H [m]
cff

Azimut |°1
E R P H [dBW]
E R P V [dBW]
H [m]
c f r

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

20,0
28

20,0
51

19,0
14

19,0
-28

19,0
-38

19,0
-83

19,0
-132

19,0
-95

19,0
-8

19,0
32

16,0
-33

16,0
-158

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

13,0
-125

13,0
-188

13,0
-179

16,0
-168

16,0
-138

19,0
-92

19,0
-49

19,0
-40

19,0
-15

19,0
4

19,0
-8

19,0
-72

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

19,0
-97

20,0
-91

20,0
14

21,0
52

22,0
68

22,0
71

22,0
84

22,0
124

22,0
118

22,0
107

22,0
78

21,0
27

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, resp. ukončení vysílání na uvedeném
kmitočtu.

PŘÍLOHA K L I C E N C I
Seznam rušících vysílačů a pravděpodobný dosah pokrytí:
Rušící vysílač

K/i
[MHz]
95,30
95,20
95,40
95,10
95,40
95,20
95,40
95,60
95,40
95,20
95,30
95,40
95,30
95,20
95,50
95,30
95,30
95,30

ERP
[kW]
60,26
10,00
0,50
82,99
0,10
1,00
0,20
0,10
20,00
0,50
1,00
75,86
5,01
100,00
1,00
0,79
5,01
120,23

Azimut 1°]
Vzdálenost [kmj
F leh)

0
2,51
74,5

10
3,5
74,6

20
1,72
74,3

30
1,05
74,2

40
1,05
74,2

50
1,05
74,2

60
1,06
74

70
1,06
74

80
1,06
74

Azimut I°l
Vzdálenost [km]
F|ch]

90
2,62
74

100
0,89
74

110
0,89
74

120
0,76
73,9

130
0,76
73,9

140
0,76
73,9

150
0,89
74

160
0,89
74

170
1,08
73,7

Azimut [°]
Vzdálenost [km]
F [ch]

180
1,08
73,7

190
1,08
73,7

200
1,08
73,7

210
1,29
73,8

220
1,08
73,7

230
1,06
74

240
1,06
74

250
1,12
74

260
1,85
74

Azimut [°]
Vzdálenost [km]
F [ch]

270
3,88
74

280
4,75
74,2

290
4,83
74,4

300
5,24
74,6

310
6,42
74,9

320
6,2
75

330
5,87
75

340
4,92
75

350
2,6
74,5

OPOLE
NITRA
ŽILINA
BRNO
PŘEROV
ZAWOJA
FRYDEK-MISTEK-CENTRUM
VSETÍN
JIHLAVA
SIMORADZ
HRADEC KRALOVE-CKD
GRAZ 1
PRAHA-PETRIN
LINZ 1
VRBNO POD PRADĚDEM
WIEN 2
BUDAPEST
OLSZTYN PIECZEWO

Vzdál.
Azimut
[km]
[°]
113,5
350,7
123,8
176,0
57,3
112,0
85,5
263,8
40,2
270,6
116,5
76,1
36,1
45,0
14,6
171,4
193,7
263,2
68,3
54,0
179,8
299,7
312,6
217,6
267,3
286,4
298,2
247,8
81,2
327,5
190,6
222,6
236,3
158,9
507,9
19,1

PŘÍLOHA č. 2
ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁ SPECIFIKACE a DALŠÍ PODMÍNKY
Označení provozovatele vysílání s licencí: Eleanes s.r.o.
Označení (název) programu:
Rádio mladé Valašsko
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Obsah : I. Základní programová specifikace
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které Radu pro rozhlasové a televizní vysílání vedly
k udělení licence (§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.)
2) Jednotlivé programové podmínky
3) Programové schéma
I.
II.
1)

2)

3)

Základní programová specifikace :
Hudebně-zábavné rádio s informačním servisem
Další programové podmínky :
- hudební náplň stanice: zahraniční hity kombinované s výběrem s hudbou z
oblasti českých tradic, domácí hudební scéna je doplňována bloky moravské
moravské lidové hudby, folkem a tradiční českou písničkou. Podíl folklórní
regionální hudby z hlediska podílu vysílané hudby 6 - 7 % a při propojení folk
lóru s regionalitou 12 - 15 %.
- v ranním vysílání je důraz kladen na hlavní zpravodajství a regionální infor
mační servis
- Dopolední vysílání je charakterizování podrobnějšími informacemi o očeká
vaných událostech dne a regionálními anketami
- Odpolední vysílání dává prostor regionálním informacím kulturním, reportážím
a písničkám na přání
Jednotlivé programové podmínky :
- Speciální hudební pořady
- Reportáže
- podíl mluveného slova na celkovém vysílacím čase: minimálně 5 %
Programové schéma

P r o g r a m o v é
s c h é m a
R á d i a
jnladé. V a l a š s k o

0:00-1:00

Hodina zamilovaných písní

1:00-4:00

Bavme se v noci s Rádiem
Rádio Valašsko Vás baví
Hudební bloky

m/adé

Valašsko

m/adé

5:00 - 9:00

9:00-13:00

Ráno s Rádiem Valašsko
Zprávy od 6:00 hod 1x za hodinu (Po - Pá)
Valašské perličky (např. Radegastovy vstupy)
Doprava
Horoskopy pána astrologa
Co se dnes stane (Po - Pá)
Tipy na víkend (Čt - Ne)
Hudební bloky
m/adé

Dopoledne s Rádiem „^Valašsko
Zprávy 1x za hodinu
Zajímavosti pro všední den
Naše Valašsko - regionální zajímavosti
Významná výročí, dny
Vyhrajte s Rádiem Valašsko
Anketa
Praktické rady a tipy
Kam za zábavou v týdnu (Po - Pá)
Hudební bloky
Rádio „^Valašsko Vám hraje na přání
m/aďé

13:00-17:00

Odpoledne s Rádiem Valašsko
Zprávy 1x za hodinu (Po - Pá)
Rádio Valašsko Vás baví
Kulturní tipy
Kam za zábavou o víkendu (Čt -Ne)
Rozhovor s hostem - nepravidelně
Reportáže
Hudební bloky
Rádio Valašsko Vám hraje na přání
m/aJé

m/adé

O

m/adé

17:00-20:00

Podvečer s Rádiem Valašsko
Rádio Valašsko Vás baví
Kulturní reportáže a tipy (Po - Ne)
Valašská seznamka
Valašské perličky
Hudební bloky
Rádio Valašsko Vám hraje na přání
mfedó

m/adé

20:00-24:00

Večer s Rádiem
Valašsko
Rádio Valašsko Vás baví
Zajímavosti dne
Anketa
Hudební bloky - mj. regionální muzika
Rádio Valašsko Vám hraje na přání
m/3Ctó

m/a(íé

m/a(íé

i

Vypravnno dne.

Spisová značka: 2007/947/mis/Ele

č.j.:mis

'i I' m

Eleanes s.r.o

ol

10:27804208

Zasedání Rady 1/ por. č. 5
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová

Smetanova č. 810
755 01 VSETÍN

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s § 5 pism. b) a §21 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni 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 8. ledna 2008

souhlas
se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio mladé Valašsko, udělené na základě rozhodnutí sp. zn.:2007/248/FIA ze dne 10. října 2007, o
kterou účastník řízení Eleanes,s.r.o., požádal dopisem doručeným Radě dne 11.prosince 2007
(čj.9750), a to se změnou názvu programu Rádio mladé Valašsko na Rádio Valašsko.

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 znéní
Účastník řízení zaplatil dne 18. prosince
634/2004 Sb.. o správních poplatcích.

2007 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č.

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

V Praze dne 11. ledna 2008

S w j . Václav Žák
Apředseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120

00 Praha 2

Tel.: + 420 27^1 813 830 / Fax: 420 274 810 885
www.rrtv.cz
+

Eleanes

s.r.o.

Svárov 1389/0
75501 Vsetín

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 7 2 4 / S T R / E l e
Č.j.: S T R / 4 4 3 3 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 18 - 2013 / poř.č.: 9

ROZHODNUTÍ

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

rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli Eleanes s.r.o., IČ: 27804208, se sídlem Svárov 1389/0, PSČ 75501 Vsetín,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů programu Rádio Valašsko (licence sp. zn. 2007/248/FIA, č.j.
kuc/9057/07 ze dne 10.10. 2007) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně označení (názvu) programu ze stávajícího názvu Rádio Valašsko na nový název RÁDIO BLANÍK
VALAŠSKO, neboť by tato změna nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení.

Odůvodnění:
Společnost Eleanes, s.r.o. je provozovatele rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů programu Rádio Valašsko na základě licence sp. zn. 2007/248/FIA, č.j. kuc/9057/07.
Dne 15. srpna 2013 byla Radě doručena žádost (č.j. 8198/2013) provozovatele Eleanes, s.r.o. o udělení
předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně
označení (názvu) programu dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a to ze
stávajícího názvu Rádio Valašsko na nový název RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO.
Rada při rozhodování o shora specifikované změně licence zohlednila v prvé řadě ustanovení § 21 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat
Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3
věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s
kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Dále Rada vzala v potaz ustálenou judikaturu správních soudů, dle které je povinna zaslat účastníkům
původního licenčního řízení o udělení licence k rozhlasovému vysílání, na jejímž základě je žadatel o
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změnu licence oprávněn k vysílání, oznámení o podané žádosti o změnu licence a stanovit lhůtu
k vyjádření svého stanoviska.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Eleanes, s.r.o. byla jediným účastníkem licenčního řízení o
udělení licence k rozhlasovému vysílání prostřednictvím souboru technických parametrů Valašské
Meziříčí 95,3 MHz/158 W, Rada o podané žádosti neúspěšné žadatele neinformovala.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 27. srpna 2013 pouze vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady. Žádný provozovatel se k výše uvedené změně licence provozovatele Eleanes, s.r.o.
nevyjádřil.
V neposlední řadě Rada zohlednila rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.5.2013, č.j. 4 As
77/2012-37, v jehož odůvodnění se mimo jiné uvádí:
Náplní veřejného slyšení jsou tedy kromě projednávání otázek týkajících se programové skladby také
návrhy účastníků licenčního řízení na znění licenčních podmínek, kterou je podle § 18 odst. 4 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb. i označení (název) programu. Nelze tedy souhlasit s názorem žalované
a Městského soudu v Praze, že změna označení názvu programu by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Ostatně pokud provozovatel vysílání musí podle §21 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. požádat o písemný souhlas se změnou označení názvu programu,
pak nemůže být tento požadavek pouhou samoúčelnou formalitou a musí zde existovat možnost, že
žalovaná za určitých okolností požadovaný souhlas neudělí.
Žalovaná nemůže povolit změnu označení názvu programu, pokud by jím
provozovatel
vysílání podněcoval k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
politického
nebo jiného
smýšlení,
národního
nebo sociálního
původu,
příslušnosti
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Takové označení
(název) programu by totiž nepochybně vedlo k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť
by kromě zásahu do ústavně zaručených práv jiných osob znamenalo i porušení základní povinnosti
provozovatele vysílání uvedené v § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Jestliže totiž ten je
povinen zajistit, aby nenávist z uvedených důvodů nepodněcovaly jím vysílané pořady, tím spíše
nemůže k takové nenávisti podněcovat označením názvu svého programu.
Dále by podle Nejvyššího správního soudu vedla k neudělení licence na základě
veřejného
slyšení za určitých podmínek také změna označení názvu programu, která by způsobila jeho
zaměnitelnost s jiným programem, přestože žádné ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. takový
zákaz výslovně neupravuje.
Jestliže tedy vlastník musí své výrobky nebo služby označit tak, aby byly odlišitelné od jiných výrobků
nebo služeb, a jestliže v případě jejich zaměnitelnosti nemůže k újmě další osoby takové označení
požívat právní ochrany ve formě ochranné známky, neboť orgán státní správy přihlášku k jejímu
zápisu do rejstříku ochranných známek zamítne, pak zde není žádný racionální důvod postupovat
odlišně ve vztahu k označení (názvu) programu rozhlasového či televizního vysílání. Naopak
provozování rozhlasového či televizního vysílání představuje specifickou, společensky
mimořádně
důležitou, právem rozsáhle regulovanou a malým množstvím vysílačů značně limitovanou službu,
kterou tak lze poskytovat pouze na základě licence. Tím spíše proto není možné připustit takovou
změnu označení (názvu) programu rozhlasového či televizního vysílání, které by k újmě jiného
provozovatele bylo zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu. Proto v případě zjištění
o zaměnitelnosti označení (názvu) programu nemůže žalovaná udělit souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, pokud k tomu dotčený provozovatel vysílání nedá souhlas. V opačném
případě by totiž žalovaná vydala rozhodnutí, které by žadateli umožňovalo nekalosoutěžní
jednání
popsané v § 47 obchodního zákoníku.
Na základě analogické aplikace těchto ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. lze tedy učinit závěr, že
žalovaná neudělí písemný souhlas se změnou označení názvu programu i v případě, že označení
(název) programu by bylo zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu, ledaže by s tím
dotčený provozovatel rozhlasového či televizního vysílání souhlasil.
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A dále též rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 6 A 291/2011 ze dne 18. září 2012, kde MS
mimo jiné uvedl, že:
„...Pod pojmem kritéria je třeba rozumět skutečnosti významné pro rozhodování o žádostech o udělení
licencí, které jsou vyjmenovány v § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Vedle určitých
ekonomických
hledisek jsou to zejména otázky obsahu programu. Název programu jako konkrétní hledisko
zmiňován
není. Ze shora citovaného ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyplývá, že Rada
souhlas
neudělí, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Jestliže veřejné
slyšení je určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované
jednotlivými
účastníky licenčního řízení. (§ 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.), je zřejmé, že název programu není
třeba při veřejném slyšení projednávat a hodnotit jako případné kritérium při úvaze, kterému z
uchazečů má být licence udělena. V případě žádosti o souhlas Rady se změnou názvu programu se
tedy nemůže jednat o změnu, která by vedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení.
Žalovaná dle názoru soudu při rozhodování o žádosti provozovatele
AZ Rádio s.r.o. o souhlas se
změnou názvu programu oprávněně vycházela z ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., když
požadovaný souhlas udělila."
Vzhledem ke všemu shora uvedenému Rada dospěla k závěru, že nevybočila z mezí výkladu § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., když vyslovila souhlas s požadovanou změnou.
Název programu Rádio Valašsko nebyl důvodem, pro nějž byla žadateli Eleanes, s.r.o. udělena licence k
rozhlasovému vysílání prostřednictvím souboru technických parametrů Valašské Meziříčí 95,3 MHz/158
W, neboť se, i dle názoru správních soudů, nejedná o kritérium, které je v rámci veřejného slyšení
hodnoceno jako kritérium rozhodující při úvaze, kterému z účastníků licenčního řízení má být licence
udělena. Rada také není oprávněna předjímat, zda pouhou změnou názvu dojde zároveň i k
takovým programovým změnám, které by skutečně k neudělení licence na základě veřejného slyšení
vedly.
Vedle toho plnění licenčních podmínek sleduje Rada v rámci monitoringu. Pokud by žadatel chtěl tak
výrazně změnit obsah programu, musel by požádat Radu o souhlas se změnou licenčních podmínek. Při
posuzování takové žádosti už by programové změny byly posuzovány z té perspektivy, zda by byly
způsobilé natolik změnit charakter programu, že by na základě veřejného slyšení obdržel licenci jiný
žadatel.

Poučení:
Proti rozhodnutí je v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb. možno podat žalobu podle zvláštního
právního předpisu. Podání žaloby má odkladný účinek s výjimkou rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a §
21 odst. 3. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.

V Praze dne: 1.10.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Eleanes

s.r.o.

Svárov 1389/0
75501 Vsetín

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 7 4 5 / F O L / E l e
Č.j.: F O L / 4 4 3 9 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 18 - 2013 / poř.č.: 11

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Eleanes s.r.o., IČ: 278 04 208, se sídlem Vsetín, Svárov 1389, PSČ 755 01
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů programu Rádio Valašsko (licence č.j.: kuc/9057/07, ze dne 10. října
2007) dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek,
konkrétně ve změně podílu folklórní regionální hudby ze stávajících 6 - 7 % na 3 - 7 %, propojení folklóru
s regionalitou ze stávajících 12 - 15 % na 9 - 15 %, ve změně četnosti zpravodajství v pracovní dny v
čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině, v sobotu by měly zprávy
běžet vždy 1 x za hodinu v čase 6:00 - 10:00 a v neděli a ve státní svátek pravidelně 1 x za hodinu v čase
14:00 - 18:00, zrušení pořadů „Radegastovy vstupy", „Horoskopy pána Astrologa", „Valašské perličky",
„Valašská seznamka" a zařazením pořadů „Očekávané události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá
zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" a „RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje na přání", ve změně
podílu mluveného slova, který se z původních 10% změní na rozpětí 5 - 15 % a v úpravě licenčních
podmínek dle žádosti č.j. 8197/2013.
Aktuální platné znění licenčních podmínek licence č.j. kuc/9057/07, ze dne 10. října 2007 je obsaženo v
příloze 1 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Společnost Eleanes s.r.o. je provozovatelem programu Rádio Valašsko prostřednictvím pozemních
vysílačů na základě licence, která byla udělena rozhodnutím Rady čj. sp.zn. 2007/248/FIA, č.j.:
kuc/9057/07, ze dne 10. 10. 2007. Základní programová specifikace programu Rádio Valašsko je
„Hudebně-zábavné rádio s informačním servisem".
Dne 15. srpna 2013 byla Radě doručena žádost společnosti Eleanes s.r.o. o změnu licenčních podmínek
programu Rádio Valašsko (dopis č.j. 8197/2013). Provozovatel jako přílohu žádosti zaslal také
navrhované znění licenčních podmínek.
Rada na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu, který rozšířil okruh účastníků řízení v některých
řízeních podle § 2 1 , konkrétně v řízeních podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., resp. podle
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. zjišťovala, jestli se o získání licence k vysílání na kmitočtu
Valašské Meziříčí 95,3 MHz neúspěšně pokoušeli i jiní žadatelé.

4439-1

Rada dospěla k závěru, že společnost Eleanes s.r.o. byla jediným žadatelem o daný kmitočet, a proto je
také jediným účastníkem správního řízení.
Rada po doručení žádosti informovala všechny možné dotčené osoby prostřednictvím elektronické úřední
desky o zahájení správního řízení se společností Eleanes s.r.o. Do doby rozhodnutí řízení se žádná
osoba k řízení nevyjádřila.

Žadatel ve své žádosti navrhl následující změny licenčních podmínek:
hudební náplň stanice:
úprava podílu folklórní regionální hudby ze stávajících 6 - 7 % na 3 - 7 %
propojení folklóru s regionalitou ze stávajících 12 - 1 5 % na 9 - 1 5 %
programové schéma:
Zrušení rubrik: „Radegastovy vstupy", „Horoskopy pána Astrologa", „Valašské perličky". Jejich obsahové
naplnění chce provozovatel nadále zajišťovat, ale rád by měl prostor pro případné změny či rozšíření
obsahu.
Zařazení relací: „Očekávané
sváteční tipy".

události"„Co

všechno odnes čas", „Dobrá zpráva" nebo „Víkendové

Ze stávajícího schématu navrhuje vypustit rubriku „Valašská seznamka"
VALAŠSKO vám hraje na přání".

s zařadit pořad „RÁDIO

a

BLANÍK

zpravodajství:
navrhovaná schéma zařazování zpravodajských relací:
pracovní dny v čase 5:00 až 9:00 vždy 2x v hodině + v čase 14:00 - 18:00 vždy 1 x v hodině
v sobotu 1 x za hodinu v čase 6:00 -10:00
v neděli a ve státní svátek 1 x za hodinu v čase 14:00 -18:00
podíl mluveného slova:
5-15%
Ostatní licenční podmínky zůstávají v platnosti.

Rada posoudila míru jednotlivých změn, zejména pak provedla úvahu, zda by jednotlivé
navrhované změny nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení, případně ke změně
základní programové specifikace:
Úprava podílu folklórní regionální hudby ze stávajících 6 - 7 % na 3 - 7 % a úprava
propojení folklóru s regionalitou ze stávajících 12 - 1 5 % na 9 - 1 5 %.
Požadovaná změna podílu regionální hudby a folklóru není zásadní, pouze reflektuje nové trendy
v rozhlasovém vysílání. Tato změna nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by
nevedla k neudělení licence při veřejném slyšení.
Změna programového schématu vynětím pořadů „Radegastovy vstupy", „Horoskopy pána
Astrologa", „Valašské perličky", „Valašská seznamka" a zařazením pořadů „Očekávané
události" „Co všechno odnes čas", „Dobrá zpráva" nebo „Víkendové a sváteční tipy" a
„RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje na přání".
Navrhované programové schéma je pouze přizpůsobením se současným trendům a častějšímu
zařazování pořadů s hudební složkou a vynětí pořadů, které nereflektují zájem posluchačů. Tato změna
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nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by nevedla k neudělení licence při veřejném
slyšení.
Změna schématu zařazování zpravodajských relací.
Tato změna nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by nevedla k neudělení licence
při veřejném slyšení. Nejedná se o zásadní kvantitativní nebo kvalitativní změnu.

V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený
se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 5000,- Kč uhrazen dne 15. srpna 2013.

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: 1.10.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t (ostatní, 11.10.2013, LP)
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Příloha č. 1
Platné znění licenčních programových podmínek licence sp.zn.: 2007/248/FIA, č.j.: kuc/9057/07,
ze dne 10.10. 2007 programu RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO

Označení provozovatele vysílání s licencí:

Eleanes s.r.o.

Název programu:

RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO

Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní programová specifikace:

Hudebně-zábavné rádio s informačním servisem

Kontrolovatelné programové parametry:
zpravodajství:
v pracovní dny v čase 5:00 - 9:00 hodin vždy 2x za hodinu a v čase 14:00 - 18:00 hodin vždy
1x za hodinu
v sobotu v čase 6:00 - 10:00 hodin 1x za hodinu, v neděli a ve státní svátek v čase 14:00 18:00 hodin 1 x z a hodinu
hudební náplň stanice:
zahraniční hity kombinované s výběrem s hudbou z oblasti českých tradic, domácí hudební
schéma je doplňována bloky moravské lidové hudby, folkem a tradiční českou písničkou
podíl folklórní regionální hudby z hlediska podílu vysílané hudby 3 - 7 % a při propojení
folklóru s regionalitou 9 - 1 5 %
podíl mluveného slova: 5-15%
Jednotlivé programové podmínky:
-
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v ranním vysílání je důraz kladen na hlavní zpravodajství a regionální informační servis
dopolední vysílání je charakterizováno podrobnějšími informacemi o očekávaných událostech
dne a regionálními anketami
odpolední vysílání dává prostor regionálním informacím, kulturním, reportážím a písničkám na
přání
speciální hudební pořady, reportáže
zařazení relací: „Očekávané události"„Co všechno odnes čas", „Dobrá zpráva", „Víkendové a
sváteční tipy", „RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO vám hraje na přání"

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 27^ 810 885
+

+

www.rrtv.cz

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

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 9 3 / b a r / E l e
Č.j.: bar/805/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 5 - 2 0 1 4 / poř.č.: 12

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto
ROZHODNUTI
Rada uděluje společnosti Eleanes s. r. o. se sídlem Svárov 1389, 755 01 Vsetín, identifikační číslo 27804208,
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
VALAŠSKO na kmitočtu 95,3 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Valašské Meziříčí,
kmitočtu 102,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Nový Jičín, kmitočtu 107,1 MHz
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Rožnov pod Radhoštěm a kmitočtu 107,1 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Vsetín na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 95,3 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Valašské Meziříčí
• 102,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Nový Jičín
• 107,1 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Rožnov pod Radhoštěm
• 107,1 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Vsetín
Základní programová specifikace:
Hudebně-zábavné rádio s informačním servisem
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím sp. zn. 2007/248/FIA ze dne 10. 10. 2007 ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Společnost Eleanes s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2007/248/FIA ze
dne 10.10. 2007 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 1 1 . 11. 2015.
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Dne 28. ledna 2014 pod čj. 670/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele Eleanes s. r. o. o udělení
transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října
2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel Eleanes s. r. o. 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 15. 1.
2014.
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 . 3 . 2 0 1 4

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 4 . 3 . 2 0 1 4 , d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)
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Příloha k dopisu čj. Č T Ú - 6 5 8 3 / 2 0 1 4 - 6 1 3 z e d n e 6. 2. 2 0 1 4 .
D i a g r a m využití rádiových kmitočtů provozovatele Eleanes s.r.o., u r č e n ý c h pro a n a l o g o v é rozhlasové vysílání v p á s m u V K V , s t a n o v e n ý podle
vyhlášky č. 2 2 / 2 0 1 1 Sb. ( m o d r á barva).
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova ifi|/ 6, 129 00 Praha 2
Tel.: * t|20 27ti 813 830 / Fax: 420 27^ 810 885
www.rrtv.cz
+

MEDIA BOHEMIA a. s.
Koperníkova 6/794
12000 Praha-Vinohrady
Česká republika
HELLAX spol. s r. o.
Dolní náměstí 18/308
74601 Opava
Česká republika
Rádio Tep a. s.
Stroupežnického 2/1422
40001 Ústí nad Labem
Česká republika
M + M spol. s r. o.
Stroupežnického 2/1422
40001 Ústí nad Labem
Česká republika
AKJO. Media s. r. o.
Utři Ivů5/256
37001 České Budějovice-Brněnské Předměstí
Česká republika
V plus Ps. r. o.
nábřeží 1. máje 1935
39701 Písek-Budějovické Předměstí
Česká republika
Eleanes s. r. o.
Svárov 1389
75501 Vsetín
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 1 2 5 0 / b a r / M E D
Č.j.: R R T V / 2 9 4 / 2 0 1 5 - b a r
Z a s e d á n í R a d y č. 2 - 2 0 1 5 / poř.č.: 38

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

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

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

Poučení:

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

V Praze dne: 20.1.2015

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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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

rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO (licence sp. zn. 2007/248/FIA) podle § 21
odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio
BLANÍK a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě
veřejného slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 28. listopadu 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 8645/2016) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO (licence sp. zn. 2007/248/FIA)
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.
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Základní kontrolované programové prvky licence a jejich navrhované změny:
Základní
programová
specifikace
Hudebnězábavné
rádio s
informačním
servisem

Současný
stav

Hudebnězábavné
rádio s
informačním
servisem

Požadovaná
změna

Hudební formát

Zpravodajství a
servisní
informace

Mluvené
slovo

zahraniční hity
kombinované s
výběrem s
hudbou z oblasti
českých tradic,
domácí hudební
schéma je
doplňována bloky
moravské lidové
hudby, folkem a
tradiční českou
písničkou; podíl
folklórní
regionální hudby
z hlediska podílu
vysílané hudby 3 7 % a při
propojení folklóru
s regionalitou 9 15 %

v pracovní dny v
čase 5:00 - 9:00
hodin vždy 2x za
hodinu a v čase
14:00-18:00
hodin vždy 1x za
hodinu; v sobotu v
čase 6:00 -10:00
hodin 1 x z a
hodinu, v neděli a
ve státní svátek v
čase 14:00 18:00 hodin 1 x z
a hodinu

5-15%

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

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.

v rozmezí 5 15%

Cílová
skupina

X

30 do 49
let.sekund
ární cílová
skupina posluchači
v
segmentu
20-29 let a
také 50-59
let

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.
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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.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Pošta (příchozí, 14.12.2016, M E D I A B O H E M I A a.s., R R T V / 8 6 4 5 / 2 0 1 6 - P , z m ě n a
licencestránky (5-7))

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí
Date: 2016.12.21 14:51:51 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha
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Příloha

N á v r h z m ě n licenčních podmínek
programu Rádio B L A N Í K

Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní charakteristika programu: hudebně-zábavné rádio s informačním servisem

Charakteristika programu
Hudebníform át:
Hudební schéma Rádia B L A N Í K j e 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 h u d b ě zahraniční j e 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 B L A N Í K
skutečně výjimečné. To ale zároveň neznamená, že náš hudební formát j e 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 skupina:
Primární cílová skupina Rádia B L A N Í K j e v základním segmentu 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 rozmezí 5-15%.
Vysílání Rádia B L A N Í K j e 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
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výskytem anglictsmů a složitých slovních či větných spojení. Zároveň se ale na druhé straně
v y h ý b á m e 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 i m raději zahrajeme oblíbenou písničku.

Podíl zpravodajských a servisních

informací:

Jak už bylo uvedeno výše. Rádio B L A N Í K 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.

Základní programové

schéma:

Jednoduchost, důraz na servisní informace, a zejména minimálně přerušovaný tok hudby.
Takto by se dalo ve stručnosti shrnout základní programové vymezení Rádia B L A N Í K .
Posluchačům nabízíme poctivé hudební rádio, které chce hlavně hrát písničky. Plynulost
hudebního schématu se narušuje mluveným slovem pouze v případě, že to m á 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 B L A N Í K 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 i m 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 j a s n ý m způsobem. Stejně jako ráno jsou i dopoledne náplní vysílání Rádia
B L A N Í K 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
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Odpolední vysílání
Také odpoledne j e v hlavní roli vysílání Rádia B L A N Í K 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 m ů ž e m e 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 předpověd počasí - odpoledne už s důrazem na
následující den. Stejně tak i kromě očekávaných událostí na daný den přidáváme to
nejdůležitější z akcí následujícího dne.
1

Večerní vysílání
Večerní vysílání Rádia B L A N Í K je primárně založeno na hudební produkci. Zpravodajské
informace jsou omezeny na minimum.

Víkendové a sváteční

vysílám

Víkend j e na Rádiu B L A N Í K ve znamení písniček. Tok hudby je o víkendu a během státních
svátků v maximální m o ž n é 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 p r o g r a m o v é prvky:
1. Podíl mluveného slova j e v rozmezí 5-15%.
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 B L A N Í K j e hudební rádio s akcentem na servisní informace a zpravodajství.
Velký důraz přitom klademe na regionální dění.

4.

Hudební schéma Rádia B L A N Í K j e 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 m i n i m á l n ě 30% české a slovenské z celkové hudební produkce Rádia
BLANÍK.
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Jedn. identifikátor 283554-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14874/2018-str
RRTV/2018/672/str
12-2018/poř. č. 18

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

17.7.2018, Praha

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

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2007/248/FIA) podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční,
který nově činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 21. června 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/13126/2018) 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 sp. zn. 2007/248/FIA) 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.

Změna licenčních podmínek:

Hudební formát – poměr české
a slovenské hudby oproti hudbě
zahraniční

Současný stav

Požadovaná změna

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.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

