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LICENCE

Účastník řízení: ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o.
Jihlava
Jiráskova 78
PSČ: 547 01
Jednatelé: PhDr. Petr Dvořák
Ing. arch. František Vostál
Způsob jednání: Každý jednatel zastupuje
společnost navenek samostatně.

Č.j.: R u / 3 4 8 / O o / ^
Zasedání Rady 22 bod 27
Vyřizuje : F.Kučera
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném
znění, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o., se sídlem v Jihlavě, Jiráskova 78,
I Č O : 26232880,
licenci
k
provozování
rozhlasové
stanice s
n á z v e m VRANOV.

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 7.6.2001 do 7.6.2007.
2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je VRANOV. Časový rozsah vysílání je
24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební regionální stanice.

3) Technické prostředky určené k vysílání
kmitočtová síť sestávající z kmitočtů :

98,6 MHz/0,5 kW TŘEBÍČ-MĚSTO
104,2 MHz/1 kW ZNOJMO 1
dle příslušných listů technických parametrů.
V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho
žádosti o licenci č. RR 0498. Tyto údaje tvoří text 2 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2 a příloha č. 3.
Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0498, doručená Radě dne
8.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2395, s údaji stanovenými v § 11
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové
stanice VRANOV, společenská smlouva ze dne 7.8.2000, svědčící o založení společnosti účastníka
řízení,
a bankovní informace o společnících účastníka řízení, a to společnostech CITY
MULTIMEDIA s.r.o. od ústavu Komerční banka a.s., pobočka Jihlava ze dne 14.8.2000 a František
Vostál s.r.o. od ústavu u Komerční banka a.s., pobočka Jihlava ze dne 14.8.2000, nahrazující
bankovní informace o společnosti účastníka řízení.), předložené v průběhu správního řízení a
projednané při předběžném slyšení dne 19.9.2000 a při veřejném slyšení dne 3.10.2000.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění,
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu
programu.
Rada konstatovala, že společnost ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO, s.r.o., je způsobilá stát se
provozovatelem s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění dle
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 23.8.2000.

P OUČENÍ :

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

V Praze dne 14.11.2000

Ing. Martin Muchka
místopředseda Radyjpeské republiky pro
rozhlasové^^e^říznívysílání

Příloha č.1
Název stanice:

Vranov

v

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Základní charakteristika programu:

Hudební regionální stanice

P R O F I L STANICE
Zpravodajství a publicistika
Zpravodajství Rádia Vranov je jednoznačně orientováno na informace o dění
v regionu, přičemž stručně reflektuje i důležité události domácí a zahraniční.
/ . . . / Rádio Vranov se zaměří na podávání aktuálních informací o životě
v regionu, a to od otázek koncepčního charakteru rozvoje regionu až po otázky,
zajímající místní obyvatelstvo. / . . . / Dalším důležitým prvkem, s nímž Rádio
Vranov počítá, je tématika životního prostředí. Nabízí operativní informační
servis o aktuální situaci v různých částech regionů, počínaje dopravními
problémy/.../ až po atomové elektrárny.
Rádio Vranov se bude soustředěně věnovat i dalšímu typickému prvku
rozhlasové regionality - sportu. Nejde jen o sport špičkový, ale i o rekreační
aktivity.
Zprávy na Rádiu Vranov se budou vysílat ve všední dny od 6 do 9 hodin a od 14
do 18 hodin, budou posíleny o zpravodajský přehled v ranním vysílání 6:30,
7.30 a 8.30. O sobotách se budou zprávy vysílat od 7.00 do 10.00, v neděli pak
od od 14.00 do 18.00. /.../ Délka zpráv v ranním vysílacím bloku nepřesáhne 2-3
minuty, zpravodajský přehled v půl bude 60-90 vteřin. Odpolední zprávy se
budou pohybovat v délce 60 - 90 vteřin. Všechny zpravodajské relace budou
doplněny o předpověď počasí.
Dopravní servis je výraznou částí zpravodajsko-publicistické tváře rádia
Vranov, především s důrazem na část zmíněné dopravní tepny mezi Prahou a
Vídní.
Kontrolovatelné programové parametry zpravodajství a publicistiky:
zpravodajské relace 6-9, 14-18 hodin, krátké zprávy v 6.30, 7.30 a 8.30.
V sobotu zprávy od 7.00 do 10.00, v neděli od 14.00 do 18.00. Akcent na dění
v regionu, místní sport, doprava. Délka zpráv 2-3 minuty,, ranní přehledy zpráv
do 90 vteřin. Odpolední rovněž 60-90 vteřin.
Hudba
/ . . . / Hlavní cílovou skupinou je v případě Rádia Vranov 30 - 39 let s přesahy
k dvacetiletým a čtyřicetiletým. / . . . / Nabízíme proto 15% domácí tvorby
svědomím, že přinejmenším v období 2001-2003 je v našem zájmu, abychom
hráli české tvorby mnohem víc.

i

Stylově bude formát Rádia Vranov poměrně široký, nevyhraněný. / . . . /
bude kombinovat pop, folk a country přesně podle odpovídajících požadavků
posluchačů s důrazem na specifiku moravské populární kultury šedesátých až
devadesátých let.
Moderování / . . . / Bude odpovídat běžné moderátorské praxi v hudebních
rádiích, tj. 4 stručné vstupy za hodinu v denním čase.
Kontrolovatelné programové parametry hudby a moderování: 15% domácí
tvorby, různorodý formát pro hlavní cílovou skupinu 30-39 let. 10% mluveného
slova v hodině v denním čase, tj. od 6.00 do 19.00)

Vysílací schéma
Všední dny 7.00 -9.00
Ranní
vysílání
Víkend

8.00-10.00
Ranní
vysílání

8.00 -14.00

14.00-18.00 18.00.¬
24.00
Dopolední a Odpolední Večerní
polední
vysílání
vysílání
vysílání
10.00-14.00 14.00-18.00 18.00-24.00
Dopolední a Odpolední Večerní
vysílání
polední
vysílání
vysílání
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24.00-7.00
Noční
vysílání
24.00 -8.00
Noční
vysílání
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ROZHODNUT!
C.j.: Rz/168/02
Zasedání Rady 13/bod 32
Vyřizuje: F.Kučera

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (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/348/01 ze dne 14.11.2000 ve znění platných změn, o kterou účastník řízeni
požádal v žádosti doručené Radě dne 30.5.2002 a evidované pod Č.j. 2162 v knize došlé pošty Úřadu Rady,
spočívající ve změně označení názvu programu, na :

„Rádio Blaník Jižní Morava"
Účastník řízení je povinen Radě předložit doklad o schválené změně do 30 dnů od jejího provedení.

Účastník řízeni zaplatil správní poplatek ve výši 3000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 14.6.2002.

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

%
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Účastník řízení:
ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO s.r.o.
Nám. Svobody 208/16
669 02 Znojmo

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/13/05
Zasedání Rady 1/ poř. č. 11
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

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

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio Blaník Jižní Morava prostřednictvím
vysílačů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/348/00 ze dne 14. listopadu 2000, ve znění pozdějších
změn, s e na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 7. června 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 3. prosince 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 14, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 7. června 2015.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

/

/

/

/

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

•
•

•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 24. listopadu 2004;
čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace;
potvrzení Finančního úřadu ve Znojmě, že ke dni 1 1 . října 2004 nemá daňové nedoplatky;
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Znojmě ze dne 27. září 2004, že nemá splatný
nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními:
VZP ČR Znojmo potvrzuje, že ke dni 24. listopadu 2004 nemá žádné splatné závazky,
VoZP ČR Brno potvrzuje, že ke dni 29. září 2004 nemá splatný nedoplatek na pojistném ani na penále,
ČNZP Praha, že k 29. září 2004 neeviduje žádný splatný závazek;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
Petr Dvořák - 4. listopadu 2004 - nemá záznam,
František Vostál - 23. listopadu 2004 - nemá záznam;
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona.

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a
licenci prodloužila na dobu do 7. června 2015.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 8. prosince 2004.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona o vysílání.

V Praze dne

ledna 2005

Sp. zn./ldent.: 2009/1310/zab/MED
Naše zn.: zab/268/2010
Zasedání Rady č. 2 - 2010 / poř.č.: 6

MEDIA BOHEMIA a.s.
IČ:26765586
K o p e r n í k o v á 794/6
12000 P r a h a 2
Česká republika

ROZHODNUTÍ

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

souhlas

s

fúzí

sloučením

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

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

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

268-1

prosince 2009, pod č.j. 8150, ve znění doplnění žádosti ze dne 14. ledna 2010, č.j. 347, o udělení
souhlasu s přeměnou ve výroku uvedených provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze
sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., na jednu nástupnickou společnost, a to na
společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586.
Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze
sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s
ručením omezeným nebo akciové společnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

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

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

V Praze d n e : 19.1.2010
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RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ
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MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha

S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 5 9 3 / F O L / M E D
Č.j.: F O L / 4 2 2 9 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 17 - 2013 / poř.č.: 12

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5
písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení SI. II přechodných ustanovení
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 196/2009
Sb.) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00
Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
podle ČI. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
pro program Rádio Blaník Jižní Morava se souborem technických parametrů Třebíč 98,6 MHz/0,5 kW a
Znojmo 104,2 MHz/1 k W n a dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Rádio Blaník Jižní Morava
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
Třebíč 98,6 MHz/0,5 kW a Znojmo 104,2 MHz/1 kW
Základní programová specifikace:
hudební regionální stanice
Další programové podmínky:
Dle licence č.j Ru/348/00/107 ze dne 14. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Blaník Jižní
Morava šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j.
Ru/348/00/107 ze dne 14. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 7. června
2015.
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Dne 28. června 2013 pod čj. 6586/2013 byla Radě doručena žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.
o udělení transformační licence dle čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., je provozovatel rozhlasového
vysílání s licencí, který vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a který se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální
rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání
ukončí analogové vysílání, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na
základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025. Účastníkem řízení o udělení transformační licence
je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při
udělení nové licence.
Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do
konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.
Dle čl. II bodu 4. rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro
vysílání shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel
rozhlasového vysílání vysílá s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb.
Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě
a zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude
ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v
platném znění dne 2 1 . června 2013.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že žádost společnosti MEDIA BOHEMIA
a.s. obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic
nebrání tomu žádosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení transformační licence vyhovět.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.
Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání
transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1
nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády.

V Praze dne: 17.9.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 2 7 . 9 . 2 0 1 3 , )
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Příloha k dopisu čj.: Č T Ú - 7 6 9 3 0 / 2 0 1 3 - 6 1 3 z e d n e 30. 7. 2 0 1 3 .
D i a g r a m využití rádiového kmitočtu provozovatele M E D I A B O H E M I A a.s. u r č e n é h o pro a n a l o g o v é rozhlasové vysílání v p á s m u V K V . M o d r á
barva v y z n a č u j e p ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í r o z s a h , v e k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální ú r o v n ě c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
s t a n o v e n á podle v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 Sb., o z p ů s o b u stanovení pokrytí s i g n á l e m z e m s k é h o r o z h l a s o v é h o vysílání š í ř e n é h o ve v y b r a n ý c h
kmitočtových pásmech.

Měřítko:
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RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:
VÁŠ DOPIS ZN.:
N A S E Č . J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:
VYŘIZUJE:
DATUM, MÍSTO:

Skřetova í\i\j 6,120 oo Praha 2
Tel.: + rpo 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.c
www.rrtv.cz
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RRTV/2939/2016-zab
2015/969/zab/MED
17-2016/ poř.č. 7
Odbor rozhl. vys. a licencí
20.9.2016, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha
Česká republika
Česká mediální, s.r.o.
Jana Palacha 1025/0
29301 Mladá Boleslav
Česká republika
KARYON spol. s r.o.
Brno, Rooseveltova 6/8, č.p. 564, PSČ 602
00
Česká republika
První rozhlasová s.r.o.
Koperníkova 794/6
12000 Praha
Česká republika
NONSTOP s.r.o.
Brno, M. Hubnerové 12, PSČ 621 00
Česká republika
RÁDIO P R O G L A S s.r.o.
Barvičova 666/85
60200 Brno
Česká republika

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 5 1 , odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.:
Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a
to přidělením kmitočtu Břeclav město 97,4 MHz / 1 0 0 W, toto:

rozhodnutí:

Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru
technických parametrů Břeclav město 97,4 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru
technických parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá žádost provozovatele MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Břeclav město 97,4 MHz / 1 0 0 W.
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Přílohou tohoto rozhodnutí jsou mapy názorně zobrazující území pokryté signálem z vysílačů
provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha pro
program Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00) a vysílače Břeclav město 97,4 MHz / 1 0 0 W.

Odůvodnění:

Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. zaslal Radě žádost doručenou dne 27. října 2015 č.j. 9079/15 o
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00) spočívající v přidělení kmitočtů
Břeclav 97,4 MHz, alt. 94,6 MHz, alt. 95,8 MHz / 100 W, alt. 50 W, souřadnice WGS84 48N4522 /
16E5318; Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3 MHz / 100 W, alt. 50 W, souřadnice WGS84
48N5118 / 17E0632; Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 100 W, alt. 50 W,
souřadnice WGS84 48N5707 / 17E2325.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Dne 3. prosince 2015 č.j. 10298/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu následují
stanovisko ke kmitočtu Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 1 0 0 W, alt. 50 W.
Kmitočet 90,0 ani 94,0 ani 94,4 MHz na stanovišti Veselí nad Moravou, souř. WGS 84: 17°23'25'7
4 8 ° 5 7 ' 0 7 " , ERPmax 0,1 alt. 0,05 kW, nelze v současné době využít s požadovanými technickými
parametry z důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV kmitočtů.

Dne 24. února 2016 č.j. 1589/16 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu následují
stanovisko ke kmitočtu Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3 MHz / 1 0 0 W, alt. 50 W.
Kmitočet 94,0 ani 97,3 ani 104,2 MHz na stanovišti Hodonín, souř. WGS 84: 17°06'32'7 4 8 ° 5 1 ' 1 8 " ,
ERPmax 0,1 alt. 0,05 kW, nelze v současné době využít s požadovanými technickými parametry z
důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV kmitočtů.
Dne 29. srpna 2016 č.j. 6418/16 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný
kmitočet:
BŘECLAV MĚSTO 97,4 MHz
Souřadnice WGS 84: 16 53 1 8 / 4 8 45 22
ERPmax 0,1 kW
Zároveň
vyhlášky
šířeného
dne 8. 8.

byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden
2016 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001.

Pro Břeclav město 97,4 MHz / 1 0 0 W byl stanoven počet obyvatel 35 445.
Společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím
souboru technických parametrů Třebíč 98,6 MHz / 0,5 kW a Znojmo 104,2 MHz / 1 kW.
Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím
souboru technických parametrů Třebíč 98,6 MHz / 0,5 kW a Znojmo 104,2 MHz / 1 kW byly zamítnuty)
měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům
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rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace tvořila přílohu
oznámení účastníkům řízení:
Karyon, s.r.o., Brno, Rooseveltova 6/8, č.p. 564, PSČ 602 00;
Nonstop, s.r.o., Brno, M. Hubnerové 12, PSČ 621 00;
První rozhlasová, s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha;
Rádio Proglas, s.r.o., Barvičova 666/85, 60200 Brno;
Česká mediální, s.r.o., Jana Palacha 1025/0, 29301 Mladá Boleslav.
Žádný z účastníků řízení se k předmětné změně nevyjádřil.
Při rozhodování o žádosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. o přidělení souboru technických parametrů
Břeclav město 97,4 MHz / 100 W Rada do své správní úvahy zahrnula požadavky judikatury k otázce
možnosti udělení souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání resp. povinnosti vyhlásit licenční
řízení. Opírala se zejména o následující judikáty Nejvyššího správního soudu:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ve věci sp.zn. 1 As 46/2012
„Není pak možné, aby
prostřednictvím
žádostí o přidělení dokrývacích kmitočtů byl územní rozsah vysílání
diametrálně
rozšiřován a de facto měněn na vysílání regionální či celoplošné. Jak již bylo shora
popsáno,
prostřednictvím řízení podle §21
zákona o vysílání lze drobnými změnami dokrýt území pokryté
vysíláním, nicméně v žádném případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty,
které by představovaly pokrytí území větších parametrů (srov. shora citovaný rozsudek
Nejvyššího
správního soudu č. j. 7As 61/2009-134). Způsob distribuce veřejných statků tedy nemůže být založen na
zásadě „kdo dřív přijde, ten dřív mele", jak mylně uvádí Routě Rádio s. r. o. Takový způsob přidělování
souborů technických parametrů by popíral požadavky na účelné a hospodárné využívání vzácných statků
a ve svém důsledku by mohl diametrálně snižovat kvalitu rozhlasového vysílání, neboť by nebyla
zajištěna řádná soutěž o tyto veřejné statky. Argumentaci Routě Rádio s. r. o., že pokud jako první
požádala o dokrývací kmitočty, nelze jí právo na využívání těchto kmitočtů upřít, Nejvyšší správní soud s
ohledem na výše uvedené nemohl přisvědčit. Již výše bylo popsáno (zejm. bod [87] shora), že řízení o
změně některých skutečností nemůže vést k podstatným změnám původně udělené licence a ke značné
změně územního rozsahu vysílání. K rozšiřování územního rozsahu vysílání má sloužit řádné licenční
řízení, v němž bude mít Routě Rádio s. r. o. prostor prokázat jedinečnost a přínos programu Rádio
Dálnice v řádné soutěži ostatních účastníků. Rozšiřování územního rozsahu vysílání se však nemůže dít
cestou „pokoutných"
změn licence, o němž nejsou potenciální zájemci o využití týchž kmitočtů
informováni. Byly-li veřejné statky společnosti Routě Rádio s. r. o. nezákonně přiděleny
prostřednictvím
řízení o změně některých skutečností uvedených v žádosti o licenci (§21 odst. 3 zákona o vysílání),
nelze takovému postupu žalované přiznat ochrany. Popsaný postup žalované byl navíc v rozporu s
hospodárným nakládáním s veřejnými statky, neboť nebylo ve veřejné soutěži zjištěno, zda jiný uchazeč
nenabídne přínosnější programovou skladbu apod."
Rozsudek či. 8As 14/2012-25 ze dne 27. 9. 2012: „Nejvyšší správní soud v rozsudcích sp. zn. 1As
37/2012 a sp. zn. 1As 34/2012 dospěl k závěru, že v případě jakýchkoli pochybností o významu a
ekonomické atraktivitě požadovaných
kmitočtů je vhodné, aby stěžovatelka upřednostnila
vypsání
licenčního řízení, jehož se může účastnit širší počet uchazečů, a nikoliv postupovat v rámci řízení o
změně některých skutečností podle §21 zákona o vysílání, čímž pak omezí přístup k danému kmitočtu
jiným podnikatelským subjektům, které by o něj jinak projevily zájem ve veřejné soutěži."
Rozsudek či. 4As 63/2012-52 ze dne 2 1 . 3. 2013: „Při posuzování žádosti o souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání musí
stěžovatelka
vycházet ze základních principů, které rozhodování v oblasti rozhlasového a televizního vysílání ovládají.
Především je povinna brát v potaz skutečnost, že kmitočtové spektrum má charakter vzácného statku a
přidělení určitého kmitočtu jednomu žadateli současně vylučuje z užívání tohoto kmitočtu jiné subjekty. S
ohledem na tyto skutečnosti by o přidělení určitého kmitočtu mělo být přednostně rozhodováno v
licenčním řízení, aby se o tuto část vzácného statku mohli formou soutěže ucházet všichni potenciální
zájemci a stěžovatelka mohla přidělit kmitočet tomu nejvhodnějšímu. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje,
že v režimu § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas s takovou změnou
parametrů, která by de facto představovala
novou licenci, a žádost o změnu licence nesmí být
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prostředkem k obcházení požadavků licenčního řízení (obdobně viz rozsudek Nejvyššího
správního
soudu ze dne 10. 9. 2009 č. j. 7As 61/2009-134, www.nssoud.cz).
Povinnost vést licenční řízení přitom
nedopadá jen na situace, kdy lze očekávat účast nového zájemce o podnikání v rozhlasovém
vysílání,
ale také na případy, kdy se o předmětný kmitočet může ucházet několik stávajících
provozovatelů
vysílání. Rovněž zde platí požadavek na co nejefektivnější využití vzácného statku; kmitočet by tedy měl
získat subjekt, jenž nejlépe splňuje předpoklady uvedené v § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Existuje-li více
potenciálních zájemců o určitý kmitočet, zejména pokud jde o kmitočet pokrývající desetitisíce obyvatel,
stěžovatelka není oprávněna přidělit jej některému z těchto zájemců v řízení podle §21 zákona č.
231/2001 Sb., neboť toto řízení neumožňuje účast jiných subjektů, než je žadatel o změnu licence, a
nedává tak stěžovatelce prostor k náležitému posouzení, zda je vhodné daný kmitočet přidělit právě
tomuto žadateli. Stěžovatelka proto při rozhodováni
o udělení souhlasu se změnou
skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání musí vyhodnotit, zda by o předmětný
kmitočet mohly mít zájem i jiné subjekty a případně tyto subjekty přímo oslovit. Jedině tak může
objektivně a spolehlivě rozhodnout o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání nebo naopak o zahájení licenčního řízení. V kontextu výše
uvedeného
shledal
Nejvyšší správní soud irelevantním
argument stěžovatelky,
že souhlas
s
požadovanou změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání se
neudělí pouze v případě, že by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání totiž
pochopitelně nemůže být udělen ani v případě, kdy vůbec nelze vést řízení podle §21 zákona č.
231/2001 Sb., neboť by se tím obcházelo licenční řízení podle § 12 a násl. téhož zákona.
Argumentuje-li
stěžovatelka tím, že bránění přidělení „nebonitního" kmitočtu již vysílajícímu provozovateli znamená de
facto odkládání jeho využití a neefektivní hospodaření s tímto vzácným statkem, Nejvyšší správní soud
opětovně zdůrazňuje, že z vysílajících provozovatelů musí stěžovatelka zvolit toho nejvhodnějšího, nikoliv
přidělit kmitočet prvnímu, který si o něj požádá."

Rada vzala v potaz výše uvedené rozsudky a zabývala se otázkou možnosti přidělit provozovateli
požadovaný kmitočet Břeclav město 97,4 MHz / 1 0 0 W v řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným s využitím
předmětného kmitočtu, Rada kromě diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým
telekomunikačním úřadem využila rovněž mapy vypracované Úřadem Rady. Tyto mapy názorně
zobrazují území pokryté signálem z vysílače provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. program Rádio Blaník
Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00) v době podání žádosti a území, které by bylo pokryto signálem v
případě přidělení kmitočtu Břeclav město 97,4 MHz / 1 0 0 W.
Z těchto map vyplývá, že v případě udělení souhlasu s požadovanou změnou by se jednoznačně
jednalo o vstup na nové území, nedošlo by tím tedy pouze ke zlepšení příjmu signálu na území
vysíláním již pokrytém.
Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že na území, které není barvou označeno jako pokryté, je příjem
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn.
Vzhledem k tomu, že ze zpracovaných map vyplývá, že přidělením požadovaného kmitočtu by
jednoznačně došlo ke vstupu na nové území, Rada vyhodnotila podanou žádost v tom smyslu, že
provozovatel aktuálně vysílá na určitém území, požadovaný soubor technických parametrů se v š a k - j a k
vyplývá z map založených ve správním spisu - nachází zcela mimo hranice tohoto území a je od nich i
do té míry vzdálen, že je zřejmé, že přidělením požadovaného kmitočtu by došlo k podstatnému rozšíření
území pokrytého vysíláním žadatele oproti současnému stavu a tedy k nepřípustnému vstupu žadatele na
nové území, což by bylo v rozporu s judikaturou správních soudů.
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Rada proto postupovala podle ustanovení § 51 odst. 3 správního řádu, podle něhož správní úřad
neprovádí další dokazování a žádost zamítne, je-li v souladu s požadavky ustanovení § 3 správního řádu
zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět.
Použití správního řádu je opřeno o ustanovení § 66 věta první zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož se v
řízeních vedených podle tohoto zákona postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, s
výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení.
Prakticky celá procesní úprava řízení o změně územního rozsahu vysílání je soustředěna do ustanovení
§ 21 zákona č. 231/2001 Sb., zejména do jeho odstavců 1 a 3. V ustanovení § 21 zákona č. 231/2001
Sb. přitom ve vztahu k řízení o změně územního rozsahu vysílání nejsou obsažena žádná pravidla, která
by pro toto specifické řízení upravovala dokazování či obecněji shromažďování podkladů pro rozhodnutí
Rady. Jsou zde pouze uvedeny případy, v nichž je provozovatel povinen předem požádat Radu o
písemný souhlas, uvedena lhůta pro vydání rozhodnutí, zakotveny podmínky pro fikci pozitivního
rozhodnutí, stanoveno, v jakých případech je Rada povinna své rozhodnutí odůvodnit, uvedena kritéria
pro posouzení žádosti a zmíněna možnost přerušení řízení.
Vzhledem k tomu, že zákon č. 231/2001 Sb. jako lex specialis nestanoví zvláštní pravidla pro dokazování
či shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí Rady v řízení o změně územního rozsahu vysílání, je
namístě v tomto ohledu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. aplikovat předpis obecný,
tedy správní řád, a to včetně jeho výše citovaného ustanovení § 51 odst. 3.

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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (mapa, 12.9.2016, srovnávací mapy - Blanik JM - Břeclav)
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-5252374

VÁŠ DOPIS ZN.:
N A S E Č . J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY

RRTV/2937/2016-zab
2015/969/zab/MED
17-2016/ poř.č. 7

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MÍSTO:

20.9.2016, Praha

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

ROZHODNUTI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 5 1 , odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.:
Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a
to přidělením kmitočtu Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 100 W, alt. 50 W,
toto:

rozhodnutí:

Rada neuděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
12000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 100 W, alt. 50 W z
důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
Odůvodnění:

Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. zaslal Radě žádost doručenou dne 27. října 2015 č.j. 9079/15 o
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00) spočívající v přidělení kmitočtů
Břeclav 97,4 MHz, alt. 94,6 MHz, alt. 95,8 MHz / 100 W, alt. 50 W, souřadnice WGS84 48N4522 /
16E5318; Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3 MHz / 100 W, alt. 50 W, souřadnice WGS84
48N5118 / 17E0632; Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 100 W, alt. 50 W,
souřadnice WGS84 48N5707 / 17E2325.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
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Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Dne 3. prosince 2015 č.j. 10298/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu následují
stanovisko ke kmitočtu Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 1 0 0 W, alt. 50 W.
Kmitočet 90,0 ani 94,0 ani 94,4 MHz na stanovišti Veselí nad Moravou, souř. WGS 84: 17°23'25'7
4 8 ° 5 7 ' 0 7 " , ERPmax 0,1 alt. 0,05 kW, nelze v současné době využít s požadovanými technickými
parametry z důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV kmitočtů.
O stanovisku Českého telekomunikačního úřadu byl účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586
písemně vyrozuměn.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-5252401

VÁŠ DOPIS ZN.:
N A S E Č . J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY

RRTV/2938/2016-zab
2015/969/zab/MED
17-2016/ poř.č. 7

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MÍSTO:

20.9.2016, Praha

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

ROZHODNUTI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 5 1 , odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.:
Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a
to přidělením kmitočtu Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3 M H z / 1 0 0 W, alt. 50 W, toto:

rozhodnutí:

Rada neuděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
12000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3 MHz / 100 W, alt. 50 W z důvodu
negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
Odůvodnění:

Účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s. zaslal Radě žádost doručenou dne 27. října 2015 č.j. 9079/15 o
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00) spočívající v přidělení kmitočtů
Břeclav 97,4 MHz, alt. 94,6 MHz, alt. 95,8 MHz / 100 W, alt. 50 W, souřadnice WGS84 48N4522 /
16E5318; Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3 MHz / 100 W, alt. 50 W, souřadnice WGS84
48N5118 / 17E0632; Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 100 W, alt. 50 W,
souřadnice WGS84 48N5707 / 17E2325.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
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Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Dne 24. února 2016 č.j. 1589/16 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu následují
stanovisko ke kmitočtu Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3 MHz / 1 0 0 W, alt. 50 W.
Kmitočet 94,0 ani 97,3 ani 104,2 MHz na stanovišti Hodonín, souř. WGS 84: 17°06'32'7 4 8 ° 5 1 ' 1 8 " ,
ERPmax 0,1 alt. 0,05 kW, nelze v současné době využít s požadovanými technickými parametry z
důvodu nekompatibility se stávající sítí VKV kmitočtů.
O stanovisku Českého telekomunikačního úřadu byl účastník řízení MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586
písemně vyrozuměn.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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JEDN. IDENT.:

227312 - RRTV

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

RRTV/2271/2017-str
2016/1087/STR/MED
1-2017/poř. č. 8

VYŘIZUJE:

ORVL – ORV

DATUM, MÍSTO:

10.1.2017, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw
KARYON spol. s r.o.
v4z5c9j
První rozhlasová s.r.o.
pjkvj2y
NONSTOP s.r.o.
32sqf8i
RADIO PROGLAS s.r.o.
6a3v6ce

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence Ru/348/00) podle § 21 odst.
1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název
Rádio BLANÍK a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence
na základě veřejného slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 28. listopadu 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 8638/2016) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence
Ru/348/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně názvu programu a licenčních podmínek.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či změnou
licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001
Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 2. prosince 2016 vyvěšeno na elektronické úřední
desce Rady a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o

licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožných souborů technických parametrů
byly zamítnuty). Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil.
Změna licenčních podmínek:

Základní
programová
specifikace

Hudební
formát

Hudební
regionální
stanice

15% domácí
tvorby,
pop, folk a
country

hudební
regionální
stanice

Zlaté hity cca
od 80. let do
současnosti s
důrazem na
českou a
slovenskou
hudební
scénu.
Zastoupeny
mohou být
žánry popu,

Současný
stav

Požadovaná
změna

Zpravodajství a
servisní
informace
ve všední dny
od 6 do 9 hodin
a od 14 do 18
hodin, budou
posíleny o
zpravodajský
přehled v
ranním vysílání
6:30, 7.30 a
8.30. O
sobotách se
budou zprávy
vysílat od 7.00
do 10.00, v
neděli pak od od
14.00 do 18.00.
Délka zpráv v
ranním
vysílacím bloku
nepřesáhne 2-3
minuty,
zpravodajský
přehled v půl
bude 60-90
vteřin.
Odpolední
zprávy se budou
pohybovat v
délce 60 - 90
vteřin.
tvoří 30-40% z
celkového
objemu
mluveného
slova ve všední
den a 20-30% z
celkového
objemu
mluveného
slova během

Mluvené
slovo

Cílová
skupina

10%
mluveného
slova v
hodině v
denním
čase, tj. od
6.00 do
19.00

30-39 let

v ranním
vysílání v
rozmezí 1015%, v
dopoledním
a
odpoledním
čase a ve
víkendovém
vysílání se
pak jedná o

30 - 49
let.

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

víkendů a
svátků

rozpětí 610%.

Po zhodnocení žádosti Rada dospěla k závěru, že požadovaná změna licenčních podmínek by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť změny jednotlivých
kontrolovatelných parametrů vysílání by nezpůsobily výrazně odlišné bodové hodnocení žádosti
o licenci a neměly by vliv na konečné rozhodnutí o udělení licence.
Změna názvu programu:
Změna názvu programu nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence na základě
veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek
týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Příloha

Návrh změn

licenčních

podmínek

programu Rádio BLANÍK
Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní charakteristika programu: hudební regionální stanice

Charakteristika programu
Hudebı1ı'_fbı'mát:

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

i

country.

a Slovenské hudby oproti hudbě zahraniční je stanoven na minimálně 30% české
Z
a slovenské celkové hudebni produkce Rádia BLANÍK.
Stěžejní pro nás je, aby posluchači dobře znali většinu hudební produkce, kterou slyší
v našem vysílání. Minoritní a experimentální Styly a hudebni žánry jsou na Rádiu BLANÍK

Poměr české

skutečně výjimečné. To ale zároveň neznamená, že náš hudební formát je striktně
Zakonzervován. Naopak ~ rádi dáváme šanci novým a nadějným interpretům, kteří
reprezentují výše uvedené hudební styly, jenž patří V našem schématu k těm dominantním.
Našim cílem je nabízet naší cílové Skupině přesně takový hudební mix. který požaduje.
případě čtyřicátníků a padesátníkůje 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.

V

Cílová skııpina:
Primární cílová skupina Rádia

BLANÍK je v základním

segmentu tvořena posluchači ve věku
od 30 do 49 let. Vzhledem kpoměrně široce rozkročenému hudebnímu formátu (viz výše)
operujeme spřesahy 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 kroıně zvoleného hudebního formátu upraveny „na míru" také celkové vysílací
schéma. výběr. Zpracování a prezentace témat. atd. - a to samozřejmě S ohledem na uvedené
věkové přesaliy.
i

Mluvené Slovo:
Podíl ınluveného slova je v ranním vysílání v rozmezí 10-15%, v dopolednim a odpolednim
čase a ve víkendovém vysílání se pak jedná o rozpětí 6-10%.

5

Vysílání Rádia BLANÍK je v obecné rovině založené na příjemném a minimálně
přerušovaném toku hudby. Jakékoliv mluvené Slovo musí mít vždy v dané situaci smysl a
konkrétní význam. Moderátoři redaktoři hovoří sice Spisovnou češtinou, ale S minimálníın
výskytem anglicismů a složitých slovních či větných spojení. Zároveň se ale na druhé straně
vyhýbáme nářečím. slangu či vulgarismům.
Spíš než složitá souvětí preferujeme krátké a jasně ohraničené věty. Proč? Blaník je typicky
kulisové rádio - posluchači by se tedy měli vždy V krátkém čase a v několikajednoduchých
větách dozvědět to podstatné. Spíš než slovní balast jim raději zahrajeme oblíbenou písničku.
i

Podíl zpıﬂvødajskýclı a

seı'vísnı'cIı ı`ııjbı'nıací:

Jak už bylo uvedeno výše. Rádio BLANÍK je hudební rádio S akcentem na servisní informace
a Zpravodajství. Velký důraz přitom klademe na regionální dění.
Podíl zpravodajských relaci (zpravodajství, počasí. doprava. kulturní tipy, sněhové
zpravodajství. reportáže) tvoří 30-40% Z celkového objeınu 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 BLANÍK.
Posluchačům nabízíme poctivé hudební rádio. které chce hlavně hrát písničky. Plynulost
hudebního schématu se narušuje mluvenýın sloveın pouze vpřípadě. že to má skutečný
smysl. Poměr hudby a mluveného slova ale Samozřejmě není V našem vysílání jednotvámý a
neıněnný. Mění se v závislosti na potřebách posluchačů v jednotlivých fázích dne.
Programové schéma Rádia BLANIK není založené na pořadech a rubrikách. ale na plynulosti
a pouze V minimální míře přerušovaném toku hudby.

Rannı' vysíláııı'
Největší podíl mluveného slova je V ranním vysílání, což je ostatně přirozené. Aktuální čas.
nejdůležitější zprávy. předpověď počasí a dopravní Zpravodajství - přesně to jsou stěžejní
informace, které jsou spolu s hudbou pilířem ranního vysílání Rádia BLANÍK ve všední den.
toto vše aktualizujeme každou půlhodínu. Kromě výše uvedeného zpravodajského Servisu
jsou náplní ranního vysílání zajímavé pozvánky. očekávané události a rozhovory s hosty.
průběhu rána se naše redakce
Ranní zpravodajský přehled je Z celého dne nejrozsáhlejší.
snaží postupně aktualizovat všechny zásadní informace a doplňovat do vysílání aktuální
reakce a data.
Jednou zdominant ranního bloku Rádia BLANIK je podrobná předpověď počasí. V jeho
prezentaci se opíráme o aktuální data a informace od meteorologů i našich posluchačů.

A

i

V

I

Dopolední vysílání

V dopolednim

hudby a lehce klesá podíl mluveného slova. Posluchači
ráno Získali základní přehled o všem podstatném zdění vČeské republice, vzahraničí
vregionu. kde Žijí a pracují. Dopoledne jim pak rádio vytváří příjeınnou hudební kulisu,
vysílání roste podíl

i

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

(ı

BLANÍK

rozhovory S hosty, zajímavosti Z domova i ze Světa. očekávané události. případně i
Soutěže a kvízy. Zpravodajské informace jsou během dopoledne zpracovávány spíše do
podoby přehledu základních aktualit.
Odpoledııı' vysíla'ııı'
roli vysílání Rádia BLANÍK hudba. Postupně ale přibývá akcent
na zpravodajský přehled a monitorování dopravních aktualit.
Zatímco dopoledne je u zpravodajství stěžejní zejména stručný přehled toho nejdůležitějšího
Z dění doma. ve světě a vregionu. odpoledne už můžeme reagovat na přibývající události
daného dne. S tím souvisí i větší důraz na čerstvé reakce a komentáře.
Odpoledne je více důležitý i přehled aktualit ze silnic a dálnic. Dopravní zpravodajství je
součástí našeho vysílání vkažde' hodině a kromě agenturních informací klademe důraz i na

Také odpoledne je v hlavní

aktuální hlášení přímo od samotných řidičů.
Pravidelnou součástí odpoledního vysílání je předpověď počasí- odpoledne už S důrazem na
následující den. Stejně tak i kromě očekávaných událostí na daný den přidáváme to
nejdůležitější Z akcí následujícího dne.
i

Večerní vysílánı'
vysílání Rádia BLANÍK je primárně Založeno na hudební produkci. Zpravodajské
informace jsou omezeny na minimum.

Večemí

Víkeııılové a Svátečııı' vysílání

Víkend je na Rádiu BLANÍK ve Znaınení písniček. Tok hudby je o víkendu a během státních
Svátků v maximální možné míře nepřerušovan. Pravidelnou Součástí víkendového programu
jsou tematické rozhovory S oblíbenými hudebními interprety a známými osobnostmi.
Podíl ınluveného Slova je menší než ve všední den a důraz je kladen především na aktuální
infonnace, dopravní Zpravodajství. předpověď počasí a také tipy na zajímavé akce, které se
i

konají v

daném

regionu.

Kontrolovaııé proﬂramové prvky:
1.

2.

3.

4.

mluveného slova je v ranním vysílání v rozmezí 10-15%, v dopoledním a
odpoledním čase a ve víkendovém vysílání Se pak jedná o rozpětí 6-10%.
Podíl

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

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

Hudební Schéma Rádia BLANÍK je zaměřeno na Zlaté hity cca od 80. let do
S důrazem na českou a Slovenskou hudební scénu. Zastoupeny mohou být
žánry popu. folku country. Poměr české a Slovenske' hudby oproti hudbě zahraniční
je stanoven na minimálně 30% české a slovenské z celkové hudební produkce Rádia
současnosti

i

BLANÍK,
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Jedn. identifikátor 283557-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14877/2018-str
RRTV/2018/675/str
12-2018/poř. č. 21

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

17.7.2018, Praha

MEDIA BOHEMIA a.s.
KARYON spol. s r.o.
NONSTOP s.r.o.
První rozhlasová s.r.o.
RADIO PROGLAS s.r.o.

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6,
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/348/00) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově
činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Odůvodnění:
Dne 21. června 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/13123/2018) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/348/00) podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti
hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhla su musí být shodné
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 26. června 2018 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání s využitím totožných souborů technických parametrů byly zamítnuty). Žádný subjekt
se k podané žádosti nevyjádřil.

Změna licenčních podmínek:

Hudební formát – poměr české
a slovenské hudby oproti hudbě
zahraniční

Současný stav

Požadovaná změna

minimálně 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 není nikterak zásadního charakteru. Parametr podílu české a slovenské hudební produkce k
produkci zahraniční není sám o sobě svébytným kritériem, které by bylo v rámci licenčního řízení
samostatně bodově hodnoceno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Rozdělovník
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
KARYON spol. s r.o., Brno, Rooseveltova 6/8, č.p. 564, PSČ 602 00
NONSTOP s.r.o., Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
RADIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 666, 60200 Brno

