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REPUBLIKY

pro rozhlasové a televizní
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ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:
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UDĚLENÍ
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L I C E N C E

HELLAX spol. s r.o.
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PSČ:746 01

Jednatel: ing. Pavel Hub
Způsob, jednání: Za společnost jedná jednatel.
•i ř

č.j.: Ru/49/99fait
Zasedání Rady 29 bod 6
Vyřizuje: F.Kučera

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

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, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., v
platném znění, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č.
71/67 Sb., o správním řízení, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti HELLAX spol. s r.o., se sídlem v Opavě, Dolní náměstí
č.18, IČO: 43964753, l i c e n c i k p r o v o z o v á n í
rozhla-sovéhovysí
l á n i p r o g r a m u s t a n i c e RÁDIO HELLAX v p á s m u V K V I I .

Název stanice je RÁDIO HELLAX. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně.
Základní charakteristika programu : regionální hudebně zpravodajská
stanice
rodinného zaměření s regionální publicistikou.
Licence se uděluje na dobu 6 let
30.9.2005.

a její účinnost

se stanovuje od 1.10.1999 do

2) K realizaci licence Rada účastníku řízení jako technický prostředek p ř i d ě l u j e
k m i t o č e t
93,7 MHz/40 kW ze stanoviště OSTRAVA dle příslušného
kmitočtového přídělu.
V souladu s § 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 0409. Tyto údaje tvoří
nepřeškrtnutý text 5-ti stran přílohy č.l tohoto rozhodnutí.
Příslušný kmitočtový příděl s připojeným seznamem
pravděpodobného dosahu pokrytí tvoří přílohu č. 2.

rušících

Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

vysílačů

a

»

Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je
provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro
rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílače daného kmitočtu do provozu.
Totéž platí i o vyřazení vysílače z provozu.
3) Žádost účastníka řízení o přidělení kmitočtových
Morava 89 6 MHz Zlín a 95,6 Vsetín se z a m í t á .

přídělů

88,1 M H z

severní

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0409 ze dne
13.10.1998 s údaji stanovenými v § 11 zákona č.468/91 Sb., v platném znění, a ostatní
písemné doklady ( zejména projekt rozhlasové stanice RÁDIO HELLAX, výpis z
obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C,
vložce 2504 ze dne 5.8.1998 a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu
Československá obchodní banka, a.s.,
pobočky Opava,
ze dne 12.10.1998),
předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne
1.12.1998 a při veřejném slyšení dne 8.12.1998.

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném
znění, konstatovala , že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení
v hromadných sděJovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudí/a, že projefct
respektuje zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou
a vyváženou skladbu programu.
Rada konstatovala, že společnost RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o. je způsobilá
stát se provozovatelem s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v
platném znění.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením
§ 12 odst. 2 zák. č. 301/1995 Sb., novelizujícího zákon č. 468/91 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, podle 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,- zákona č. 368/1992 Sb., v
platném znění, dne 9.10.1998.
Pokud se týče zamítavé části výroku sub. 3),
Rada v zájmu optimalizace
kmitočtového spektra v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), j ) zákona č.
103/1992, o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, v platném
znění, dle kterého je pověřena plánováním využití kmitočtů pro vysílání a výkonem
státní správy v oblasti kmitočtového spektra, přidělila požadované kmitočty tj. 88,1
MHz severní Morava, 89,6 MHz Zlín, 95,6 MHz Vsetín jiným žadatelům v jiných
samostatných správních řízeních.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení doručeno
písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno
do 3O dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence
zaniká a na žádost se pohlíží jako by nebyla podána.

V Praze dne 14.12.1998

TOÍLOHAM
část

a

Programová a technická část
Název stanice

&b/g_£gUf£

Časový rozsah vysíláni

Q.P....?.J±

L^l.../tQJ>l^.....^^Ě.l

Základní charakteristika p r o g r a m u . . . . ? ^ . ^

Požadovaná aooa piatnosu učence

ítf.....<rr.^Z^..

Podii vysílacího času včnovného pořadům domácí produkce

iJ?£../{?.„

Částku nebo podíl z výdajů, kterou žadatel každoročně použije na výrobu pořadů v tuzemsku.

^^...é?...

K ČÁSTI EL přiložte tyto samostatně očíslované doklady a informace:
n./l - programová skladba vysílání obsahující ':
a) profil stanice
b) charakteristika programu
c) návrh vysílacího schématu
d) cílovou skupinu recipientů
II./2 - obchodní plán
II./3 - organizační zajištění vysílání
II./4 - technické zajištění vysílání
a) majitel a provozovatel technických prostředků
b) umístění studia a jeho vybaveni
c) nadmořská výška vysílacího stanoviště
d) výška středu antény nad terénem
e) typ vysílače s kopií osvědčení o homoloe
f) předpokládaný způsob dopravy modulace

*/ V souladu se zákonem č. 468/91 Sb./platném zněni si může Rada vyžádat další specifické informace
ČÁST DX
Správní poplatky a prohláiení
K ČÁSTI DDL přiložte:
m./l -doklad o zaplacení'správního poplatku (tj.kopii výpisu z účtu, popř. kopii útržku složenky) ve výši 15.000,-Kč
na účet ČNB číslo 3TU - 19223 - 001/0710 variabilní symbol 110..
Správní poplatek poukažte do 15 dnů od data uzávěrky vyhlášeného licenčního řízení.
Prohlášení:
Prohlašuji,Jfc budu respektovat zákony České republiky a mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána a že veškerá
fakta, ktera jsem zde uvedl, jsou pravdivá. Jsem si vědom, že licence udělená na základě nepravdivých^Ú^ju^
uvedených v žádostí mi může být na základě § 15, odst. 1., písrnb) zákona č.468/91 Sbp^latoém-znění, odfiáta.
P^pSloh:
~^

™T>7

(a podpis^zadatSle
fíeáBf osbbyTlftcíáje oprávněna za žadapdc jednat)

|2. Programová

čásT

Jak už bylo jodnou v tomto materiálu zmíněno, Rádio HollaxjojrtgDicí
rodinného typu a rádi bychom v tomto trendu pokračovaJřri^
profilem i orientací programu se snažíme_-CG--nelvícTu^
potřeby
a požadavky širokého věko^íébo-a-^^
spektra našich posluchačů.
Jak napov^j^gi^mov^^diéma Rádia Hellax, vysílání je velmi pestré
posluchačů v něm snadno nalézá své oblíbeno prvky.
Program obsahuje nezbytné informace regionálního a domácího
charakteru, zprávy ze světa, sport, kulturní informace, publicistické
pořady, zábavu, hitparády atd. Stěžejní část s sebou nese samozřejmě
hudba, která je vybírána z toho nejlepšího od 60-tých po 90-tá léta s asi
30% podílem české produkce. Nevyhýbáme se ani okrajovým hudebním
stylům jako je vážná hudba, která je pro drtivou většinu stanic s jejich
formátem neslučitelná, či tzv. „tvrdý rock", který má své místo
ve speciálním pořadu
hudobní a prograi
iřadu Rock
r o c k Foundry. Všoohny
vsoonny hudební
pro^rajrjoj¿aprvky
jsou samozřejmě
lěsladěny^ab^
a pro posluchače
atraktivní Crdek."
2.1 Programové schéma Radia Hellax
05.00-09.00 : Ranní životabudič
- 05.00 - Zprávy
- 05.15 - O čem píše deník Svoboda
- 05.30 - Nejdúležitější události
- 05.45 - Dopravní servis
- 06.00 - Zprávy
- 06.10 - Co přináší MF Dnes
- 06.30 - Zpravodajství BBC
- 06.45 - Dopravní servis;
- 06.50 - Fór dne
- 07.00 - Zprávy
- 07.30 - Zpravodajství BBC
- 07.40 - Písnička na přání
- 07.45 - Dopravní servis
- 08.00 ^ Zprávy
- 08.10 - Valutové kurzy
- 08.20 - Písnička na přání
- 08.30 - Zpravodajský souhrn
- 08.45 - Dopravní servis
09.00-14.00 : Kolotoč
- 09.00 - Zprávy
- 09.30 - Fór dne
-10.00 - Zprávy
-10.05 - Po.: Sportžurnál (pořad)
- Út.: Hudební echo (pořad)
- St.: Cestujte s námi (pořad)
- Čt.: Domino (pořad)
Pá : S Hellaxem do společnosti (pořad)
-11,00 - Zprávy
tlo hran ( «oul«l}
• 11 ,«o
-11.45 Fór dne
-12.00 Zpravodajský souhrn

14.00-19.00 : Odpolední relax
-14.15 - Fór dne
-14.30 - Kulturní tipy
-15.15 - S Hellaxem za pokladem (soutěž)
-16.30 - Kulturní tipy
-16.45 - Dopravní servis
-17.05 - Pá.: Leporelo (Petr Lesák & Michaela Dolinová)
-17.45 - Dopravní servis
-18.05 - Randez Vous - písničky na přání z telefonního záznamníku
Úterý 19.00 - 21.00 : Hellax Dance Party - Aleš Bruna
Středa
19.00 - 20.00 : Hitparáda Radia Hellax - Roman Jeřábek
Pátek 19.00 - 20.00 : Hitparáda Česká 13 - Andrea Vojkovská
20.00-05.00 : Společná jízda
- 20.00 - Pondělí: Alchymie - soutěže, bulvár, hudební aktuality
- 20.30 - St, Čt, Pá: Fór dne
- 21.00 - Pondělí: Hellaxfórum - Hosté ve studiu nebo na tel. lince
-21.15 -Út.,St.: Fór dne
- 22.00 - 00.00 - Pondělí: Rockfoundry Chart Top 20 - rocková hitparáda
- 22.30 - 23.00 - Love Line (písničky z lásky)
- 23.30 - Reprízy (St - Hud. echo, Čt - S Hellaxem do spol.
- 00.00 - 01.00 - Pondělí: Spark
- 00.30 - Fór dne
-02.30 - Fór dne
Sobota
- 07.30 - Jak bude - předpověď počasí
- 08.30 - Dopravní servis
-10.05 - Jen tak (pořad)
-11.30 - Rozum do hrsti (soutěž)
-13.05 - Auto-moto maják (Motoristický magazín) Dan Rojan
-15.00 - Písničky z poštovní schránky
19.00 20.00 : Hellax Dance Party (repríza)
- 22.30 - 23.00: Love Line
Neděle
-10.00 - Videotop (pořad) Andrea Vojkovská
-11.45 - Rozum do hrsti (soutěž)
-15.00 - Písničky z poštovní schránky
• 17.00 - Leporelo (repríza)
18.00 - 19.00 : Česká 13 (repríza)
19.00 - 20.00 : Hellax Top 23 (repríza)
- 22.30 - 23.00: Love Line
- 23.30 - 00.00: Fórtýden

Program Rádia Hollax prošel víoo nož pčtilotým vývojom. Jo v nčr.
trvale dbáno na regionální povahu. Je sestavován s ohledem na^potřeby
a zájmy posluchačů a samozřejmě také s o h l e d e m n a ^ o d r ž o v á n í
licenčních a zákonných podmínek. Potřeby a z^jrrjy^ríásích posluchačů
zjišťujeme prostřednictvím pravidelných průzkujwáTlderé jsou organizovány
buď přímo Radiem Hellax, n e b o j s o u v y u ž i t y výstupy průzkumů
Mediaprojektu. Současný prop^atría hudební formát tvořící „hravé
rádio Hellax" je podle jT^s^ttonázoru posluchači nejlépe přijímán, a to
z toho důvodu^že^posluchačům nic nevnucuje, ale respektuje
a vychází z^jéjích potřeb. Vyplatilo se vsadit na tolik náročnou
regjojiátfíipublicistiku a značné zastoupení české hudební tvorby
ludcbním formátu Radia Hollax.

2.2 Zpravodajství Rádia Hellax

Zpravodajství Rádia Hellax má podobu periodicky se opakujících
a neustále aktualizovaných pevných bloků. Tyto jsou sestavovány
z aktuálních zpráv získávaných ze servisu ČTK ( celorepublikového
a světového charakteru) a z příspěvků regionálních redaktorů.
Regionální informace tvoří významnou část našeho zpravodajství.
Doplňkovým zdrojem informací jsou Internet a teletextové informace České
televize.
Kromě klasického zpravodajství vysílá Rádio Hellax také
specializované relace vysílané v pravidelných časech několikrát denně:
- dopravní servis
- aktuální informace z městského provozu,
sjízdnost silnic, opravy, uzavírky, situace na hraničních přechodech,
speciální předpověď počasí pro motoristy atd.
- kulturní tipy - divadla, kina, koncerty, výstavy, vernisáže a další
společenský a kulturní život regionu.
Dalším faktorem, kterým se Rádio Hellax liší od ostatních
regionálních stanic je původní regionální publicistika. Tato fot
programových prvků je náročná narpersonáloLobs*^
je i finanční nároj
íóve vyšší než při běžném hudebním

Foto 7 - fotografie redakčního pracoviště

Hudební formát Rádia Hellax je jasně definován. Základ je tvořen
nejznámějšími hity 60-tých až 90-tých let s asi 30-ti % podílem české
produkce a obohacen je o speciální mimoformátové (menšinové) hudební
pořady. Koootavování tzv. „play listů", tody seznamů, podle kterýcl
moderátoři zařazují písničky do vysílání je využíván značně nákladnýjáíe
dokonalý
počítačový
Selector
Scheduling
Program,
ioerý
je celosvětově nejrozšířenějším počítačovým programem pro hudební
plánování. Umožňuje jak dokonalé hudební plánování na základe mnoha
kriterií, tak i dokonalý přehled o průběhu hudebního vysílání. S tóno pomocí
je tedy možno podrobovat vysílání stálým rozborům a plánovat nebo
aktuálně reagovat na potřeby posluchačů.
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail; ¡nfo@rrtv.cz, http:/Avww.rrtv.cz

r.
Účastník řízení: HELLAX spol. s r.o.
Dolní náměstí č. 18.
Opava
PSČ: 746 01

L

J

ROZHODNUTÍ
Č.j.: Rz/167/02
Zasedání Rady 13/bod 31
Vyřizuje: F.Kučera

Rada pro rozhlasové a televizní vysilání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. I písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném
znění, uděluje

souhlas

:

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání, udělené na
základě rozhodnutí č.j. Ru/49/99 ze dne 14.12.1998, o kterou účastník řízení požádal v žádosti doručené
Radě dne 28.5.2002 a evidované pod č.j. 2122 v knize došlé pošty Úřadu Rady, spočívající ve změně
označení názvu programu, na :
„HELAX"
Účastník řízení je povinen Radě předložit doklad o schválené změně do 30 dnů od jejího provedení.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 13.6.2002.

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

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

V Praze dne 27.6.2002

Ing. Martin Muchka
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

r
Účastník řízení:

HELLAX spol. s r.o.
Dolní náměstí č. 18
Opava
746 01

L

J

Rozhodnutí
C.I.:Rz/185/02
zasedání Rady 14 bod 21
vyřizuje: Mgr. Kristina Smutná
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jšn: "Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) a v souladu s
ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, (dále jen zákon), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení správního řádu, v platném znění, uděluje

souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/49/99 ze dne
1.10.1999, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 25.6.2002 , evidovaným pod č.j. 2518 v knize
došlé pošty Úřadu Rady,
spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve
ve změně programu, v souladu s údaji obsaženými v příloze č. 1.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1 o 2 stranách textu, která představuje nový program Rádia
Helax.

Účastník řízení zaplatil dne 21. 6. 2002 správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném zněni.

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

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručeni rozhodnutí. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže lhůtě.
V Praze dne 9. 7. 2002

Ing. Martin Muchka
předseda Rady

Příloha č. 1
k rozhodnutí č.j. Rz/185/02

Návrh úpravy licenčních podmínek rádia Hellax
Součástí licenčních podmínek rádia Hellax je velice podrobné vysílací schéma
z roku 1999, které jde do značných detailů, např. přesně pojmenovává jednotlivé
pořady a bloky a prakticky neumožňuje jakýmkoliv způsobem reagovat na vývoj
okolního světa.
Rádi bychom toto schéma upravili do formy výčtu žánrů a programových
prvků, a to dle jednotlivých vysílacích bloků. Základní charakteristiku rádia Hellax
jako regionální hudebně zpravodajské stanice rodinného zaměření se zastoupením
regionální publicistiky chceme zachovat, včetně poměru domácí hudební produkce.
Upravené líc. podmínky:
Pondělí - pátek
Ranní blok 6 - 9 hodin
V každou celou hodinu je zafázeno^zpravodajství z regionu, ČR a zahraničí.
Průběžně jsou v každé hodině zařazeny další informace o dopravě a počasí, vysílání
je doplněno krátkými zábavnými vstupy moderátora') •
Dopolední blok 9-12
V každou celou hodinu je zařazeno zpravodajství, orientované na zajímavé
události z domova i zahraničí, doplněné o dopravní informace a počasí. Vysílaní je
obohaceno soutěžemi, písničkami na přání a rozhovory.
Odpolední blok 1 2 - 1 6
V každou celou hodinu jsou zařazeny zprávy, doplněné o důležité dopravní
informace. Vysílání doplňují soutěže, zábavné vstupy moderátora, rozhovory,
písničky na přání a pozvánky.
Podvečerní blok 16-19
V 16.00, 17.00 a s výjimkou letních měsíců

(červenec,srpen) v 18.00 jsou

zařazeny zprávy z regionu, republiky a zahraničí, doplněné o informační

servis

doprava, počasí. Moderátor doplňuje vysílání pozvánkami, soutěžemi, rozhovory a
písničkami na přání.
Večerní blok 1 9 - 2 2
Večery jsou žánrově profilovány - a to na rock, dance music, RNB, soul, funky
a českou a slovenskou tvorbu. V rámci vysílání poskytuje moderátor zajímavé
informace k dění na hudební scéně, doplněné o hitparády a kontaktní rubriky.
Noční blok 2 2 - 0 6
Noční blok je koncipován jako zábavné vysílání - proud hudby doplňují
jednoduché soutěže a kontaktní rubrikyvčetně písniček ná přání. Moderátor oživuje
vysílání zábavnými prvky.
Sobota a neděle
Dopolední blok 7-12
V sobotu jsou v každou celou hodinu mezi 9-12 zařazeny zprávy z regionu a
ze světa ( v červenci a srpnu bez zpravodajství ). Vysílání je doplněno informačním
servisem - doprava a počasí - a pozvánkami. Moderátor poskytuje zábavnou formou
informace ze společnosti a z dalších oblastí. Vysílání je doplněno o kontaktní rubriky
- soutěže a písničky na přání.
Odpolední blok 1 2 - 1 9
V sobotu v 13.00 jsou poslední zprávy. Vysílání je tvořeno rubrikami, zejména
společenskými a hudebními, dále kontaktními pořady a soutěžemi.
Pro vysílání mezi 1 9 - 0 6 ranní je stejné schéma jako pondělí-pátek.
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Účastník řízení:
HELLAX spol. s r.o.
Dolní náměstí č. 18
746 01 Opava

Rozhodnutí o prodloužení

licence

Rp/146/03
Zasedání Rady 14/ bod 11
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává 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 o vysílání") a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, toto
rozhodnutí:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasové stanice s názvem Rádio Helax, udělené na základě
rozhodnutí č.j. Ru/49/99 ze dne 14. 12. 1998, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka

řízení, prodlužuje do 30. 9. 2013.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 19. 3. 2003, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 1073, ve znění pozdějších doplňků, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu
8 let, tj. do 30.9.2013.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona o vysílání, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle
ustanovení § 13 odst. 3 zákona.

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

ověřený výpis z obchodního rejstříku ze dne 18. 3. 2003;

•

výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu ze dne 6. 3. 2003;

•

potvrzení Finančního úřadu v Opavě ke dni 18. 6. 2003, že provozovatel nemá v evidenci daní splatný
nedoplatek;

•

potvrzení VZP ČR Opava ze dne 29. 1. 2003, že provozovatel nemá splatné nedoplatky pojistného na
veřejném zdravotní pojištění;

•

potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Opava, že provozovatel nemá ke dni 4.12.2002
splatný nedoplatek pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

•

čestné prohlášeni, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace;

•

čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;

•

čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem ze zákona;

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci
prodloužila na dobu do 30. 9. 2013.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 1. 4. 2003.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný.

V Praze dne 1. 7. 2003

rozhlas^
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Spisová značka: 2007/775/val/HEL

Č.J.:

4006$/f?

Zasedání Rady 22/ poř. č. 3
Vyřizuje: Bc. Kateřina Valáškova

r.
Účastník řízení: HELLAX spol. s r.o.
IČO: 43964753
Stodolní 8
Ostrava 1
702 00
L

J

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s § 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění, vydala dne 19. prosince 2007 toto

rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli HELLAX spol. s r.o., se sídlem Ostrava 1, Stodolní 8, 702 00, dle § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci č.j. Ru/49/99 s platností do 30. září 2013, spočívající ve změně licenčních podmínek programu
HELAX na:
1.

Helax ve všední dny zařazuje minimálně 3x denně zpravodajství.

2. Helax zařazuje minimálně 3x týdně regionálně zaměřený publicistický pořad.
3. Helax hraje převážně hudbu posledních 20 let.
4. Podíl české a slovenské tvorby je 10-40%.
5. Podíl mluveného slova je 10-40%.
6. Základní cílovou skupinou Helaxu jsou lidé ve věku 12-45 let.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1 o 1 straně textu, která představuje licenční
podmínky programu HELAX platné po doručení tohoto rozhodnutí.
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 1. října 2007 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb., k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání
žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 20. prosince 2007

4rig. Václav Žák

/tíreóseóa Rady

pro rozhlasové a televizní vysílání

Příloha č. 1
Licenční podmínky ve znění platném od doručení tohoto rozhodnutí:

Označení názvu programu:

HELAX

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Základní programová specifikace:

regionální hudebně zpravodajská stanice rodinného zaměření s regionál
publicistikou

Daléf programové podmínky:
1. Helax ve všední dny zařazuje minimálně 3x denně zpravodajství.
2. Helax zařazuje minimálně 3x týdně regionálně zaměřený publicistický pořac
3. Helax hraje převážně hudbu posledních 20 let.
4. Podíl české a slovenské tvorby je 10-40%.
5. Podíl mluveného slova je 10-40%.
6. Základní cílovou skupinou Helaxu jsou lidé ve věku 12-45 let.

HELLAX spol. s r. o.
IČ: 43964753
Dolní náměstí č. 18
74601 Opava
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/879/bar/HEL
Č.j.: bar/4321/2011
Zasedání Rady č. 23 - 2011 / poř.č.: 20

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.") a podle ustanovení článku II. zákona č. 196/
/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
(dále jen „zákon č. 196/2009 Sb."), vydává toto

R O Z H O D N UTÍ

Rada uděluje společnosti HELLAX spol. s r. o. se sídlem Dolní náměstí 18/308, 743 01 Opava, identi
fikační číslo 43964753, 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 HELAX na kmitočtu 93,7 MHz o vyzářeném výkonu 40 kW z vysílacího stanoviště Ostrava na
dobu do 10. října 2025.
Název programu:
HELAX
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 93,7 MHz / 40 kW, vysílací stanoviště Ostrava
Základní programová specifikace:
Regionální hudebně-zpravodajská stanice rodinného zaměření s regionální publicistikou
Další programové podmínky:
Podle licence čj. Ru/49/99 ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn

4321-1

Odůvodnění:
Společnost HELLAX spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu HELAX šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/49/99 ze dne 14. 12. 1998
ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 30. 9. 2013.
Dne 3. října 2011 pod čj. 7626/2011 byla Radě doručena žádost provozovatele HELLAX spol. 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. Žádost byla doplněna podáním došlým
Radě dne 13. října 2011 pod čj. 7960/2011.
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 HELLAX spol. 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 pro
vozování rozhlasového vysílání ve výši 15 000 - 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. 9. 2011.
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 licenci 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: 13.12.2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 21.12.2011, diagram využití rádiových kmitočtů, stránky (2))
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Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2011.12.27 16:05:12+01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Diagram využití rádiového kmitočtu OSTRAVA 93,7 MHz stanovený výpočtem podle
vyhlášky č. 22 / 2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového
vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech - modrá barva.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

MEDIA BOHEMIA a. s.
Koperníkova 6/794
12000 Praha-Vinohrady
Česká republika
HELLAX spol. s r. o.
Dolní náměstí 18/308
74601 Opava
Česká republika
Rádio Tep a. s.
Stroupežnického 2/1422
40001 Ústí nad Labem
Česká republika
M + M spol. s r. o.
Stroupežnického 2/1422
40001 Ústí nad Labem
Česká republika
AKJO. Media s. r. o.
Utři Ivů 5/256
37001 České Budějovice-Brněnské Předměstí
Česká republika
V plus P s. r. o.
nábřeží 1. máje 1935
39701 Písek-Budějovické Předměstí
Česká republika
Eleanes s. r. o.
Svárov 1389
75501 Vsetín
Česká republika

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

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 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 podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností
HELLAX spol. s r. o., Rádio Tep a. s., M + M spol. s r. o., AKJO. Media s. r. o., V plus P s. r. o. a Eleanes
s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s.

294-1

Odůvodnění:

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

Poučení:

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

V Praze dne: 20.1.2015

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.01.22 16:16:38 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Jedn. identifikátor 354172-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/10241/2020-str
RRTV2020/482/str
11-2020/poř. č. 20

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

16.6.2020, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw
EVROPA 2, spol. s r.o.
8qdcegr
RADIO PROGLAS s.r.o.
6a3v6ce
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
tjpm9nd

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst.
1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu HELAX (licence Ru/49/99 ze dne 14.12.1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 15. května 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/8333/2020-vra) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu HELAX (licence Ru/49/99 ze dne 14.12.1998) podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek
programu.

Základní programová
specifikace

Podíl mluveného
slova

Podíl české a slovenské
hudby

Současný
stav

Regionální hudebně
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou.

10-40%

10-40%

Požadovaná
změna

Regionální hudebně
zpravodajská stanice
rodinného zaměření
s regionální
publicistikou.

8-15%

8-15%

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 21. května 2020 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly
zamítnuty). K podkladům řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
S požadovanou změnou je dle názoru Rady možné vyslovit souhlas, neboť spodní hranice obou
měněných parametrů se snižuje pouze o dva procentní body, což nebude mít významný vliv na celkový
charakter programu. V daném případě rovněž není možné usuzovat, že požadovaná změna licenčních
podmínek by vedla k neudělení předmětné licence na základě veřejného slyšení, neboť licence byla
udělena před nabytím účinnosti zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá zákonná kritéria
uvedená v žádosti o licenci nebyla samostatně bodově hodnocena. V důsledku případného udělení
souhlasu s požadovanou změnou bude i nadále možné plnit základní programovou specifikaci.

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

Přílohy
Licenční podmínky

Provozovatel:
Název stanice:
Časový rozsah vysílání:

MEDIA BOHEMIA a.s.
HELAX (licence Ru/49/99 ze dne 14.12.1998)
24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Regionální hudebně zpravodajská stanice rodinného zaměření s regionální publicistikou.
II. Další programové podmínky






základní cílovou skupinou jsou lidé ve věku 12-45 let.
podíl mluveného slova je 8-15%.
zpravodajství ve všední dny minimálně 3x denně
minimálně 3x týdně regionálně zaměřený publicistický pořad
hudební formát: převážně hudba posledních 20 let, podíl české a slovenské tvorby je 8-15%.

Jedn. identifikátor 361024-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/13248/2020-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

10. 9. 2020, Praha

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

2020/640/blu
-

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) vydává podle ustanovení § 70 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu,

opravné usnesení
ve věci odůvodnění rozhodnutí sp.zn. 2020/640/blu, č.j. RRTV/12852/2020-blu, kterým Rada
udělila společnosti 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 programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle § 21 odst. 1
písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu.

Odůvodnění:
Dne 4. srpna 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/11140/2020-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb.
Rada ve věci předmětné žádosti rozhodovala na svém 15. zasedání roku 2020 dne 1. září 2020,
kdy provozovateli požadovaný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
udělila.
Vinou písařské chyby došlo k špatnému uvedení údajů v tabulce, obsahující srovnání původních
licenčních podmínek programu s navrhovanými změnami. Tato tabulka byla přitom součástí
odůvodnění předmětného rozhodnutí.
Dle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“), opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na

požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí
vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné
rozhodnutí. V daném případě se jedná o písařskou chybu, tj. o zřejmou nesprávnost ve smyslu
tohoto ustanovení, přičemž tato zřejmá nesprávnost byla obsažena nikoli ve výroku, ale
v odůvodnění rozhodnutí. Rada tedy v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb.
vydala opravné usnesení.
Opravené rozhodnutí sp.zn. 2020/640/blu, č.j. RRTV/12852/2020-blu včetně jeho součástí je
přílohou tohoto usnesení.

Poučení:
Proti tomuto usnesení není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 – Rozhodnutí sp.zn. 2020/640/blu, č.j. RRTV/12852/2020-blu
Příloha č. 2 - Licenční podmínky programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99)

Rozdělovník
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 4/1872, 12000 Praha 2
RADIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 666/85, Stránice, 602 00 Brno

Jedn. identifikátor 360297-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/12852/2020-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

1. 9. 2020, Praha

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

2020/640/blu
15-2020/poř. č. 8

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

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 programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle § 21
odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek
programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 4. srpna 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/11140/2020-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 7. srpna 2020 vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů
byly zamítnuty). Žádný subjekt se ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

V daném případě byla licence udělena dne 14. prosince 1998 v licenčním řízení o více
účastnících. Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu bylo potřeba posoudit, zda by
požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Předpokladem
takovéhoto posouzení pak bylo srovnání současných licenčních podmínek programu
s navrhovanými změnami, které je obsaženo v tabulce uvedené níže. Základní programová
specifikace (Regionální hudebně zpravodajská stanice rodinného zaměření s regionální
publicistikou) přitom zůstává beze změny.
Základní programová
specifikace

Hudební formát

Současný
stav

Regionální hudebně zpravodajská
stanice rodinného zaměření
s regionální publicistikou.

Helax hraje převážně hudbu posledních
20 let. Podíl české a slovenské tvorby je 8
– 15%.

Požadovaná
změna

Regionální hudebně zpravodajská
stanice rodinného zaměření
s regionální publicistikou.

Helax hraje hudbu od 80. let do
současnosti. Podíl české a slovenské
tvorby je 8 - 15 %.

Provozovatel žádal o změnu hudebního formátu programu; tuto změnu odůvodnil tím, že z jeho
poznatků získaných prostřednictvím hudebních testů i z jeho komunikace s posluchači vyplývá,
že program poslouchá z věkového pohledu poměrně široká skupina posluchačů, která poptává
kromě hudby posledních 20 let také hity ze starších období. Podíl české a slovenské hudební
tvorby se nemění. Ostatní části licenčních podmínek přitom zůstávají v platnosti beze změn.
Navrhovaná změna není významným posunem licenčních podmínek v porovnání s licenčními
podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním licenčním řízení a nemění charakter
programu. Změna by tudíž nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení a je
v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada tudíž mohla s požadovanou
změnou udělit souhlas a rozhodla tak, jak je uvedeno o výroku.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Příloha č. 1 - Licenční podmínky programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99)

Rozdělovník
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 4/1872, 12000 Praha 2
RADIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 666/85, Stránice, 602 00 Brno

Jedn. identifikátor 363558-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14125/2020-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

13. 10. 2020, Praha

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

2020/692/blu
16-2020/poř. č. 10

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b),
§ 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001
Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 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 Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle § 21
odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve ve změně názvu programu na
nový název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 17. srpna 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/12546/2020-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. Rada podle
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a o
zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly
zamítnuty). Žádný subjekt se ve stanovené lhůtě nevyjádřil

V daném případě byla licence udělena dne 14. prosince 1998 v licenčním řízení o více
účastnících. Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu bylo potřeba posoudit, zda by
požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Změna názvu programu přitom v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení
licence na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.
Ve věci možné zaměnitelnosti názvu programu je možno uvést rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalobce proti
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto judikátu mj. vyplývá, že
zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze provozovateli, který vysílá
program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované změně licenčních
podmínek.
Nejvyšší správní soud mj. konstatoval následující: 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. V takovém případě totiž zaměnitelností nedochází
k újmě provozovatele stávajícího programu rozhlasového či televizního vysílání a tím ani k
nekalosoutěžnímu jednání. Zaměnitelnost označení (názvu) dvou programů učiněná ve shodě s
jejich provozovateli nelze, stejně jako u právem chráněného označení jiných výrobků či služeb
formou ochranné známky, hodnotit jako skutečnost, která by způsobila újmu jiným
provozovatelům vysílání nebo rozhlasovým posluchačům či televizním divákům a byla by
důvodem pro neudělení souhlasu se změnou označení názvu programu. Zadavatelé reklamy totiž
uzavírají příslušné smlouvy s jednotlivými provozovateli vysílání, nikoliv s rozhlasovými či
televizními programy, a jsou bezpochyby jako profesionálové v daném oboru obeznámeni s tím,
kdo je provozovatelem konkrétního programu, na němž chtějí svou reklamu odvysílat. Rozhlasoví
posluchači a televizní diváci jsou pak jistě schopni během krátké doby odlišit rozdílnou
programovou specifikaci dvou programů s obdobným označením (názvem).
Provozovatelem sítě „Rádio BLANÍK“ je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je též
provozovatelem vysílání programu HELAX a žadatelem o udělení souhlasu se změnou. Je tudíž
možno dovodit, že změna názvu programu by v případě udělení souhlasu nezpůsobila škodu
provozovateli programu obdobného názvu a že by byla učiněná ve shodě, neboť v obou
případech je provozovatelem totožná právnická osoba. Navrhovaná změna názvu by tedy
nevedla k újmě provozovatele stávajícího zaměnitelného programu a byla by s výše citovaným
judikátem Nejvyššího správního soudu v souladu.
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Vzhledem k tomu, že v novém názvu je zachováno i původní
označení programu, nevede tato změna ke zhoršení identifikace předmětného programu ze
strany posluchačů. Zároveň by změna názvu programu nevedla k újmě případného provozovatele
stávajícího zaměnitelného programu.
Na základě výše uvedeného se Rada rozhodla udělit provozovateli souhlas s požadovanou
změnou a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno
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