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ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE 

Účastník řízení: Definitely s.r.o. 
Křížkovského 14 
Olomouc 

PSČ: 772 00 
Jednatel: MUDr. Josef Podstata 
Způsob jednání: Jednatel jedná jménem 

M společnosti samostatně 

Zasedání Rady 21 bod 39 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti Definitely s.r.o., se sídlem v Olomouci, Křížkovského 14, IČO: 
64618595, l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s 
n á z v e m Rádio HITY 94,4 FM. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 16.5.2001 do 16.5.2007. 

2) Specifikace vysílám: v pásmu VKV I I , název stanice je Rádio HITY 94,4 FM. Časový rozsah 
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Regionální hudební stanice se 
zpravodajstvím. 

3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočet: 
94,4 MHz/0,501 kW LIBINA 

dle příslušného listu technických parametrů. 
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V souladu s ustanovením 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 0489. Tyto údaje tvoří text 4 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušný list technických parametrů tvoří přílohu č. 2. 

Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0489, doručená Radě dne 
8.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty úřadu Rady pod č.j. 2366, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice Rádio HITY, 94,4, výpis z obchodního rejstříku účastníka řízení, vedeného Krajským 
obchodním soudem v Ostravě, bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Československá 
obchodní banka a.s., pobočka Olomouc 21.8.2000), předložené v průběhu správního řízení a 
projednané při předběžném slyšení dne 18.9.2000 a při veřejném slyšení dne 2.10.2000. 

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 Defínitely 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 15.8.1999. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 



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

V Praze dne 7.11.2000 

Ing. Martin Muchka j 
místopředs^dj^pd^^eské republiky pro 

rozr^oVe-a-televizní vysílání 



Příloha Č.1 

Název stanice 

Časový rozsah vysílání 

Základní charakteristika programu Regionální hudební stanice se zpravodajstvím 

24 hod.denně 

Radio HITY 94,4 FM 

charakteristika programu 
Program Radia HITY 94,4 FM se chce přiblížit tzv. rodinnému typu rádia, které má co říci 
každému obyvateli regionu. Tomuto záměru odpovídá i volba osvědčeného hudebního 
formátu, který je tvořen převážně známou hudební produkcí posledních dvaceti let. Velký 
důraz klademe na domácí tvorbu. 
Celé vysílání je vedle souvislého toku hudby a pravidelného přísunu informací doplněno 
řadou kontaktních pořadů, rozhovorů s hosty rádia, telefonickými soutěžemi a dalšími 
odlehčujícími prvky / . . . / 
Program obsahuje nezbytné informace regionálního a domácího charakteru, zprávy ze světa, 
sport, kulturní informace, kontaktní pořady, zábavu, hitparády, atd. Stěžejní část s sebou nese 
hudba, která je vybírána z toho nejlepšího od osmdesátých let po současnost s pětinovým 
podílem české produkce. / . . . / 

návrh vysílacího schématu 
/.../ 
Ranní blok 
(6.00- 10.00) 
/.../ V ranním bloku je také místo pro poskytování nejrůznějších aktuálních informací, 

počínaje zpravodajskými relacemi, přehledy tisku, dopravním zpravodajstvím, informacemi o 
počasí v regionu až po zábavné soutěže, zajímavosti, výročí dne, kvizy, horoskopy. 
První zpravodajská relace je vysílána v 5.55 hodin, poté vždy pět minut před celou hodinou. 
/.. ./ 
Schéma vysílací hodiny /.. . /: 
05.55 Zprávy, dopravní servis 
06.10 Písnička na přání 
06.20 Hudební noviny 
06.30 Zprávy, dopravní servis 
06.40 Soutěž 
06.55 Zprávy, dopravní servis 

Dopolední blok 
(10.00-14.00) 
V průběhu dne se ve vysílání Radia HITY 94,4 FM objevují kromě pravidelných 
zpravodajských relací také kontaktní pořady s posluchači, telefonní vstupy externích 
spolupracovníků rádia s aktuálními informacemi z nejrůznějších míst našeho regionu, ale také 
škála komerčních pořadů, např. soutěže, komerční inzerce, kurzovní lístek, ekonomický 
servis, apod. Samozřejmě je ale celé vysílání postaveno na proudu hudby, důrazně 
naplňujícím formát stanice. 
Schéma vysílací hodiny /. . . / : 
10.55 Zprávy, dopravní servis 
11.15 Soutěž: Rozum do hrsti 
11.30 Kulturní tipy 
11.45 Písnička na přání 
11.55 Zpravodajský souhrn 
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Odpolední blok 
(14.00- 18.00) 
/.. ./ Nechybějí proto dopravní informace, policej'ní servis, informace o vývoji počasí, kulturní 
servis, přehledy programů Radia HITY 94,4 FM, přehledy televizních programů, programy 
kin apod. Dále pochopitelně dáváme prostor různým soutěžím a kontakmím pořadům 
s posluchači. Celý blok je zakončen krátkým zpravodajským souhrnem od 17 hodin 55 minut. 
Schéma vysílací hodiny /.. . /: 
14.55 Zprávy, dopravní servis 
15.20 Soutěž: Časovaná bomba 
15.40 Písnička na přání 
15.55 Zprávy, dopravní servis 

Večerní blok 
(18.00-23.00) 
Náplní večerního vysílacího bloku jsou speciální, většinou hudební pořady /. . . / 
17.55 Zpravodajský souhrn 
18.00 Hodina písniček na přání 
19.00 Hity Top 10 (středa, neděle) 
22.00 Písničky pod peřinu 

Noční blok 
(22.00 - 6.00) 
/.../ Vlastní náplní tohoto bloku zůstává proud hudby doplňovaný někdy přednatočenými 
pořady. 

Hudební formát 
/. . ./ Základ je tvořen oblíbenými skladbami osmdesátých let po současnost, spřibližně 
pětinovým podílem české produkce. Selekce hudebních žánrů je ve shodě s formátem rádia 
zaměřena na posluchače mladšího a středního věku. V rodinném programu, kterým se snaží 
Rádio HITY 94,4 FM být, je dáván prostor i současným hitparádám, specializovaným 
pořadům, hudebním přehledům, tematickým žebříčkům, soutěžím a informacím z různých 
místně zakotvených festivalů a není opomenuta ani regionální hudební scéna. 

Zpravodajství Radia H I T Y 94,4 F M 

/.../ je orientováno především na místní dění, na situaci a události z našeho nejbližšího okolí. 
/.../ 
Kromě klasického zpravodajství vysílá Rádio HITY 94,4 FM také specializované relace, 
zařazované 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, 
informace z MHD, atd. 

• Kulturní tipy - divadla, kina, koncerty, výstavy, vernisáže a další kulturní a 
společenský život v regionu. 
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• Zpravodajský souhrn - v poledne a v šest hodin večer rozšířené zpravodajství 

• Hudební noviny - specializované krátké zprávičky z pop music 

Zpravodajské relace jsou zařazeny do vysílání Radia HITY 94,4 FM v průběhu týdne každou 
hodinu od 6 hodin do 18 hodin, v sobotu a neděli odpoledne se nejedná o klasické 
zpravodajské pořady, výběr řazení informací je podřízen aktuálnímu dění v regionu (kulturní, 
společenské, politické či sportovní dění v jednotlivých místech). Nedílnou součástí každého 
zpravodajského bloku jsou také informace o počasí v regionu, včetně informací dopravních a 
v zimním období i sněhové zpravodajství. 

V případě poskytování zpráv a informací z celé České Republiky, resp. ze světa vysíláme 
pouze ty nejdůležitější informace a události./ . . . / 

Protokol 
z veřejného slyšení žadatele o provozování rozhlasového vysílání 

v lokalitě Libina na kmitočtu 94,4/0,50, (uzávěrka příjmu žádostí 8. 8. 2000), konaného 
dne 2.10.2000 

Definitely, s.r.o. 
Podstata:/.../mluvené slovo 10 % - není problém vč. víkendu/. . . / 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +42 0 2 748 1 3830. fax: +420 2 7481 0385. e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: Definitely s.r.o. 

Křížkovského 14 

Olomouc 

772 00 

č.j.: Rz/186/01 

Zasedání Rady 12 bod 25 

Vyřizuje: JUDr. Jan Landštof 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydává v souladu s ustanovením § 21 , odst. 3 a dle 
ustanovení § 5, písm. b) 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 (správní řád) v platném 
znění toto 

rozhodnutí: 

Změna licence k provozování lokálního rozhlasového vysílání udělené na základě správního rozhodnutí č.j.: 
Ru/148/95 ze dne 18.4.1995, v platném znění, o kterou účastník požádal dopisem ze dne 20.6.2001 a 
evidovanými v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2244 spočívající v udělení předchozího souhlasu se 
změnou názvu programu z Rádio Hity 94,4 na Rádio Hity se schvaluje. 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dne 24.7.2001. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné na základě a ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 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 10.7.2001 

Ing. M ^ p t t l ^ y p ^ k a , 
jeda Rady * \ 

pro rozhla 

http://www.rrtv.cz
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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: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

r ~ i 
Účastník řízení: 

Definitely s.r.o. 

Křížkovského 14 

772 00 Olomouc 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

R p / 1 9 2 / 0 4 ^ ^ 
Zasedání Rady 2 1 / poř. č. 4 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 2 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni 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 zněni, vydala dne 4. listopadu 2004 toto 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio HITY prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/277/00 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 16. května 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 30. září 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 1436, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 16. května 2015. 

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

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona o vysílání Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje 
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o vysílání. 

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

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 29. záři 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 v Olomouci, že ke dni 22. září 2004 nemá daňové nedoplatky; 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci, že ke dní 21 . záři 2004 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 pojištěni s potvrzeními: 
VZP ČR Olomouc, že ke dni 22. záři 2004 nemá splatný nedoplatek na pojistném ani na penále; 
VOZP pobočka Olomouc, že ke dni 23. záři 2004, že nemá splatné nedoplatky; 
Metal-Alíance pobočka Olomouc, že ke dni 29. září nemá splatné nedoplatky; 
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního a kontrolního orgánu: 

Josef Podstata - 30. září 2004 - nemá záznam 
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společnosti 
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci 
prodloužila na dobu do 16. května 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném zněni, dne 1. října 2004. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona o vysíláni. 

V Praze dne listopadu 2004 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Králka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://wvvw.rrlv.cz 

Účastník řízení: Definitely, s.r.o. 
Horní náměstí 8 

Olomouc 
772 00 

L J 
r 

ROZHODNUTI 

Č.j.: Rz/258/05 
Zasedání Rady 23 
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaiglová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 21 . prosince 2005 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio 
HITY, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/277/00 (ve znění pozdějších změn), o kterou účastník řízení 
požádal dopisem doručeným Radě dne 2. prosince 2005, a to se : 

změnou licenčních podmínek spočívající ve změně názvu programu Rádio HITY na Fajn Rádio Hity. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu. 

Správní poplatek dle § 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. byl účastníkem řízení uhrazen. 

P o u č e n í : 

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

V Praze dne 2 -^ - prosince 2005 

s o u h l a s 

mailto:!nfo@rrtv.cz
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Vy 'praveno dno: 

Č.j.: hak/ /?<?8l$8 
Spisová značka: 2007/838/hak/DEF r . 

Zasedání Rady 1/ poř. č. 60 
Vyřizuje: Hana Kuželková ¿0* < 
Schválila: Mgr. Martina Šotkova fc\ j 

Účastník řízení: Definitely, s. r.o. 
IČ: 64618595 
Horní náměstí 8/285 
Olomouc 
772 00 

L J 

ROZHODNUTÍ 
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., 0 provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydala dne 23. října 2007 toto 

Rada vydává provozovateli Definitely, s r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci č.j. Ru/277/00 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek, a to ve snížení poměru české a slovenské hudební tvorby a ve změně 
zařazování zpravodajských relací Fajn Radio Hity 

Základní charakteristika programu : Hudebně - zábavný program s posílenou informační složkou 

Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programu bude v denním průměru 10% oproti 90% 

Zpravodajství - ve všední dny v čase 6:00 - 17:00 hodin bude jedenkrát v hodině 
v nepracovní dny v čase 7:00 - 16:00 hodin bude jedenkrát v hodině 
součástí zpravodajství budou servisní informace typu počasí 

Poměr české hudby bude 10% 

Nová programová skladby vysílání - bude upravena se zohledněním výše uvedených parametrů a se 
zachováním základní programové specifikace. 

Účastník řízení zaplatil dne 27. září 2007 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích. 

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

r o z h o d n u t í : 



P o u č e n í : 
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 26. října 2007 

Václav Žák 
ředseda Rady 



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 
Koperníková 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

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

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

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

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

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

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

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

P o u č e n í : 

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

JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

V Praze dne: 19.1.2010 

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

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

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

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

Sp. zn./ldent.: 2012/2/zab/MED 
Č.j.: zab/2148/2012 
Zasedání Rady č. 11 - 2012 / poř.č.: 11 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA 
BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Fajn Rádio Hity (licence č.j.: Ru/277/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště Jeseník - město 87,6 MHz / 50 W souřadnice 
stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 17E1216 / 50N1346 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 17E1208 / 
50N1345, toto: 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586 se sídlem Praha 2, Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Fajn Rádio Hity (licence č.j.: Ru/277/00), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště Jeseník - město 87,6 MHz / 50 W souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 17E1216 / 
50N1346 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 17E1208 / 50N1345. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Jeseník -
město 87,6 MHz. 

Odůvodnění: 

MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Fajn Rádio Hity (licence č.j.: 
Ru/277/00). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Jeseník 87,6 MHz / 0,05 kW; Libina 94,4 MHz / 0,5 kW; Olomouc 96,0 MHz / 0,5 kW; Prostějov 102,8 
MHz / 0,1 kW; Přerov 105,3 MHz / 0,1 kW; Šumperk město 2 89,5 MHz / 0,1 kW; Valašské Meziříčí 105,2 
MHz /0 ,1 kW; Vsetín 104,7 MHz /0 ,1 kW; Zlín 102,9 MHz/0 ,175 kW. 

Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal dopisem ze dne 22. prosince 2011 č.j. 10933 o změnu 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jeseník město 87,6 MHz / 50 
W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem zab/11/2012) a souhlasila s odesláním výše 
uvedené změny stanoviště ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

rozhodnutí 

2148-1 
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Dne 31 . května 2012 č.j. 5362 byla Radě doručena zkoordinovaná změna stanoviště kmitočtu: 

Jeseník město 3 87,6 MHz 
souřadnice WGS 84: 17 12 08 / 50 13 45 
ERPmax 50 W 

Dále ČTÚ stanovil počet obyvatel pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 
22/2011 Sb., ve vybraném kmitočtovém pásmu, pro kmitočet Jeseník: 16 534 obyvatel, počet obyvatel 
zůstává beze změny. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 12.6.2012 

Přílohy: Dokument (mapa, 5.6.2012,) 

JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.06.15 15:23:05 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 8 k dopisu čj. ČTÚ-87 193/2012-613 ze dne 30. 5. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače JESENÍK M Ě S T O 3 87,6 MHz (počítáno dle vyhlášky č. 22/2011) . 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (16 534 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

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

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

S p . zn./ldent.: 2013/5907FOL/MED 
Č.j.: FOL/4226/2013 
Zasedání Rady č. 17 - 2013 / poř.č.: 9 

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 

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 Fajn Rádio Hity se souborem technických parametrů Jeseník 87,6 MHz/0,05 kW, Libina 94,4 
MHz /0,5 kW, Olomouc 96,0 MHz /0,5 kW, Prostějov 102,8 MHz /0,1 kW, Přerov 105,3 MHz / 0,1 kW, 
Šumperk 89,5 MHz / 0,1 kW, Valašské Meziříčí 105,2 MHz / 0,1 kW, Vsetín 104,7 MHz / 0,1 kW a Zlín 
102,9 MHz / 0,175 kW na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Fajn Rádio Hity 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Jeseník 87,6 MHz/0,05 kW, Libina 94,4 MHz /0,5 kW, Olomouc 96,0 MHz /0,5 kW, Prostějov 102,8 MHz 
/0,1 kW, Přerov 105,3 MHz /0 ,1 kW, Šumperk 89,5 MHz /0 ,1 kW, Valašské Meziříčí 105,2 MHz /0 ,1 kW, 
Vsetín 104,7 MHz /0 ,1 kWaZ l ín 102,9 MHz/0 ,175 kW 

Základní programová specifikace: 

hudebně - zábavný program s posílenou informační složkou 

Další programové podmínky: 
Dle licence č.j. Ru/277/00/184 ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Fajn Rádio Hity 
šířeného prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/277/00/184 ze 
dne 7. listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 16. května 2015. 

r o z h o d n u t í : 

4226-1 

http://www.rrtv.cz


Dne 28. června 2013 pod čj. 6581/2013 byla Radě doručena žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. 
o udělení transformační licence dle či. 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 24. 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: Dokument (mapa, 27.9.2013, stránky (2)) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.10.03 10:44:18 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ „ „ Location: Praha 
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Příloha k dopisu č.j. ČTÚ-76 285/2013-613 

Diagram využití rádiových kmitočtů JESENÍK M Ě S T O 3 87,6 MHz, LIBINA 94,4 MHz, 
O L O M O U C - M E S T O 96,0 MHz, P R O S T Ě J O V 102,8 MHz, P Ř E R O V 105,3 MHz, 
Š U M P E R K M Ě S T O 2 89,5 MHz, V A L A Š S K É MEZIRICI M4 105,2 MHz, VSETÍN S K Y V A R K A 104,7 
MHz a ZLIN 5 102,9 MHz stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení 
pokrytí s ignálem zemského rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech - modrá 
barva. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5406713 MEDIA BOHEMIA a.s. 

VYŘIZUJE: 

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

DATUM, MÍSTO: 20.12.2016, Praha 

RRTV/3896/2016-BLU 
2016/980/BLU/MED 
23-2016/ poř.č. 50 

Odbor rozhl. vys. a licencí 

z5pe5hw 
EVROPA 2, spol. s r.o. 
8qdcegr 
RNDr. Foretník Pavel 
Blažejské náměstí 97/7 
77900 Olomouc 
Česká republika 
Hejl Josef 
Havlíčkova 626 
78391 Uničov 
Česká republika 
HELLAX spol. s r. o. 
xyp93r5 
J U K E BOX, spol. s r .o. 
jbrehn9 
RÁDIO ZLÍN, spol. s r.o. 
4h5v6hn 

ROZHODNUTI 

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

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Fajn Rádio Hity (licence č.j. Ru/277/00) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn rádio a ve změně licenčních 
podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a 
platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 1. listopadu 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") doručena žádost 
(č.j. 7904/2016) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn Rádio Hity 
(licence č.j. Ru/277/00) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně názvu programu na nový název Fajn rádio a ve změně 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 

r o z h o d n u t í : 
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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 4. listopadu 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 totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty); 
vdaném případě se jednalo o společnost EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 
1872/4, 120 00 Praha, společnost HELLAX spol. s r.o., IČ: 43964753, se sídlem Dolní náměstí 308/18, 
746 01 Opava, společnost JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 
27 Ostrava, společnost RÁDIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem Mládcova 400, 760 01 Zlín, 
pan Josef Hejl, bytem Havlíčkova 626, 78391 Uničov, a pan Pavel Foretník, bytem Blažejské náměstí 
97/7, 77900 Olomouc. Žádný subjekt se ve stanovení lhůtě nevyjádřil. 

Změna názvu: 

V současné době pod názvem Fajn rádio vysílá jeden program provozovatele MEDIA BOHEMIA, který je 
i provozovatelem programu Fajn Rádio Hity, o jehož změnu názvu žádá. Změnou názvu tak dojde ke 
sjednocení názvů programů provozovatele vdaném regionu, přičemž cílem provozovatele je celková 
konsolidace licenčních podmínek jeho rozhlasových stanic. 

Změna názvu programu vdaném 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. 

Změna licenčních podmínek: 

Vdaném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících a Rada posuzovala, zda by 
požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Základní 
programová 
specifikace 

Hudební formát Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Zpravodajství a servisní 
informace 

Současný 
stav 

Hudebně-
zábavný 
program 
s posílenou 
informační 
složkou 

Výběr skladeb od 80. 
do současnosti. Podíl 
české a slovenské 
hudební tvorby 
neklesne pod 
minimální hranici 10%. 

v denním 
průměru 
10 % 

1 2 - 3 5 
let 

Zpravodajství - ve všední dny 
v čase 6:00 - 17:00 hodin 
bude jedenkrát v hodině, v 
nepracovní dny v čase 7:00 -
16:00 hodin bude jedenkrát 
v hodině. Součástí 
zpravodajství budou servisní 
informace typu počasí. 
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Hudebně- Skladba písní v v denním 12-35 Počet a umístění 
zábavný rozmezí soft rocku průměru let zpravodajských relaci ve 
program přes pop až k 7 - 13 % všední dny v čase od 6:00 do 
s posílenou současným módním 17:00 jednou v hodině, v čase 
informační trendům. Poměr české 6:00-9:00 h dle potřeby možno 

Požadovaná složkou hudební produkce k i 2x do hodiny. Regionální 
změna produkci zahraniční je 

přibližně 10% ku 90%. 
informace zařazovány do 
zpravodajství dle míry 
aktuálních potřeb veřejnosti. 
Každá zpravodajská relace 
bude obsahovat i servisní 
informace o počasí. 

- Změna licenčních podmínek vychází z cíle provozovatele konsolidovat licenční podmínky svých 
rozhlasových stanic 

- Základní programová specifikace zůstává beze změny. 
- Změna týkající se vymezení hudebního formátu je provozovatelem zdůvodňována potřebou 

přizpůsobit hudební formát aktuálním potřebám a požadavkům posluchače; zároveň je dle 
provozovatele současný rozsah hudebního formátu příliš široce vymezený, neboť cílová skupina 
posluchačů si nemohla vytvořit vazbu k hudbě z 80. let. Požadovaná změna koresponduje 
s vymezením programu i jeho základní programovou specifikací. 

- Provozovatel žádá o úpravu podílu mluveného slova na 7-13% v denním průměru, tj. oběma 
směry od současné hodnoty 10% v denním průměru, a to z důvodu větší reflexe dynamičnosti 
živého vysílání a zajištěn větší flexibility při výjimečných událostech. 

- V oblasti zpravodajství a servisních informací by provozovatel rád upravil schéma a počet 
zpravodajských relací tak, že zpravodajství by rád zachoval pouze ve všedních dnech v čase 
6.00-17.00 h, který bude možné dle potřeby rozšířit v rozmezí 6.00-9.00 h o další zkrácenou 
relaci, která bude odvysílána v cca 30. minutě. Provozovatel by chtěl upustit od zpravodajství ve 
dnech volna, neboť dle něj politické, ekonomické, kulturní a společenské dění je o dnech volna 
podstatně nižší než v pracovní dny a je tudíž značně obtížné zpravodajské relace naplnit 
kvalitním obsahem relevantním pro cílovou skupinu posluchačů. Dále provozovatel jako důvod 
této změny uvádí nižší zájem o zpravodajství ve dnech mezi nejmladší a mladší části celkové 
populace, tj. mezi skupinou, na kterou se Fajn Rádio Hity zaměřuje. 

Licence byla udělena v roce 2000, tj. před vytvořením metodiky bodového vyhodnocování jednotlivých 
kritérií. Požadované změny licenčních podmínek nemění charakter programu a nevedly by tak k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení 

P o u č e n í : 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
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pro rozhlasové a televizní vysílání 
Přílohy: Dokument (text materiálu, 20.12.2016, Příloha - Licenční podmínky programu Fajn 
rádio (licence č.j. Ru/277/00) dle souhlasu se změnou ) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.12.21 14:54:02 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha 

Licenční podmínky programu Fajn rádio ( l icence č.j. Ru/277/00) 

dle rozhodnutí o s o u h l a s u s e změnou 

Název programu 
• Fajn rádio 

Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání 
• Jeseník 87,6 MHz / 0,05 kW, Šumperk 89,5 MHz / 0,1 kW, Libina 94,4 MHz / 0,5 kW, Olomouc 96,0 
M H z / 0 , 5 kW, Prostějov 102,8 MHz /0 ,1 kW, Zlín 102,9 MHz/0 ,175 kW, Vsetín 104,7 MHz / 0,1 kW, 
Valašské Meziříčí 105,2 MHz / 0,1 kW, Přerov 105,3 MHz / 0,1 kW 

Základní programová specifikace 
• Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou 

Cílová skupina 
• 12-35 let 

Programová skladba 
• Profil stanice Fajn rádio, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová stanice, 
která nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem k regionálnímu charakteru stanice 
budeme i dále usilovat o oslovení mladých a středněvěkých posluchačů (tj. cca od 12 do 35 let s 
možným přesahem). Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním rysem programu také určité 
množství informací o společenském, kulturním, politickém a sportovním dění v regionu, zpracované 
jednak ve zpravodajských relacích, dále pak v moderátorských vstupech či případných rubrikách. Ve 
velké míře počítáme se spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, 
společenskými a sportovními zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet 
zábavu a důležité informace, a být příjemným společníkem po celý den 

Charakter ist ika programu 

Hudební formát 
• Hudební formát Fajn rádio je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které odpovídá 
definované cílové skupině (12-35 let), a díky tomu je výběr skladeb z definovaného období nadále 
„plovoucí", a je vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Co se týká hudebních stylů, 
zacilujeme do nejširší vrstvy posluchačů, tj. nespecializujeme se na určité přesně vyhraněné hudební 
styly, ale naopak poskytujeme dostatečně širokou nabídku hudebního spektra. 

Skladba písní se proto bude pohybovat v rozmezí soft rocku přes pop až k současným módním 
trendům. Poměr české hudební produkce k produkci zahraniční je přibližně 10% k 90%. 

Mluvené slovo 
• Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé 
programové bloky co do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém vysílání se 
pohybuje v rozmezí 7-13 %. 

• Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 

a) reklama a marketing 

b) zpravodajství 

c) informace a servis 
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d) zábava 

Zpravodajství a servisní informace 
• Všech 10 resp. 8 relací bude obsahovat aktuální zprávy z regionu pokrývaného signálem, České 
republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, 
důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. Dle aktuální 
závažnosti a dění bude obsah i počet zpráv v jednotlivých relacích podřízen událostem hodným 
zpravodajského zřetelu. 

• Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou aktuálnost, 
blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají regionu, jsou často 
prioritní. Každá zpravodajská relace bude obsahovat předpověď počasí, obsahující podle potřeb 
veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách. 

• Jednotlivé zpravodajské relace jsou v programu zařazovány ve všední dny v každé hodině od 6. 
hodiny ranní až do 17. hodiny včetně. Konkrétní zařazení hlavního zpravodajství je vždy v celou 
hodinu. V čase 6:00 hod. až 9:00 hod je navíc hlavní zpravodajská relace dle potřeby jednou v hodině 
doplněna kratším zpravodajským přehledem. 

Informace a servis 
• Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají informací 
o počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních meteorologických 
výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských relací, a dále jsou pak vysílány 
v průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak formou moderátorských vstupů. 
Dalšími servisními informacemi mohou být dle potřeby dopravní informace nebo kulturní, společenské 
či sportovní. 

Zábava 
• Zábava je jednou z podstatných součástí programu stanice, která je zaměřena a koncipována zčásti 
jako hudební. Není výjimkou, že některé odpolední a večerní pořady či vstupy jsou koncipovány přímo 
jako zábavní programové plochy. Jsou to např. pravidelné soutěžní pořady, hitparády, rozhovory, 
apod. 

Kontrolovatelné programové prvky: 
1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-13 %. 

2. Počet a umístění zpravodajských relaci ve všední dny v čase od 6:00 do 17:00 jednou v hodině, v 
čase 6:00-9:00 h dle potřeby možno i 2x do hodiny. 

3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti. 

4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace o počasí. 

5. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční 
neklesne pod 10% 
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Jedn. identifikátor 275905-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10174/2018-
blu  
Sp. zn. 2018/172/str  
Zasedání Rady   7-2018/poř. č. 3 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 10. 4. 2018, Praha 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 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 
 
 

r o z h o d n u t í : 
 
 

Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 
PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/277/00) podle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek 
tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 6. února 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/6086/2018-vra) provozovatele MEDIA 
BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/277/00) podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních 
podmínek programu. Tuto svou žádost provozovatel doplnil dne 14. února 2018 podáním č.j. 
RRTV/6435/2018-vac, přičemž tímto podáním došlo k opravě ve znění petitu předmětné žádosti. 
 
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 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 13. února 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 totožného souboru technických parametrů 
byly zamítnuty); další účastníci řízení byli následně vyrozuměni i o doplnění žádosti podáním č.j. 
RRTV/6435/2018-vac. Žádný subjekt se ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 
 

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



Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu musela Rada posoudit, zda by požadovaná 
změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž základní programová 
specifikace (Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou) zůstává beze změny. 
 
Provozovatel žádal o udělení souhlasu se změnou vymezení hudebního formátu programu, 
přičemž tato změna by měla spočívat v úpravě poměru české a slovenské hudební produkce k 
zahraniční. Ta podle aktuálních platných licenčních podmínek tvoří přibližně 10 % české 
hudební produkce ku 90 % zahraniční. Podle provozovatele cílová skupina programu, kterou 
představují posluchači ve věku 12 – 35 let, vykazují dlouhodobě nižší zájem o českou hudební 
produkci než starší posluchači, a zároveň se dle provozovatele u takovýchto mladších posluchačů 
rychle mění preference a trendy. Provozovatel na základě toho navrhuje podíl české a 
slovenské hudební produkce v rozmezí 6-10 % k produkci zahraniční, přičemž rovněž 
navrhuje, aby se tato změna promítla v kontrolovatelných programových prvcích. Podle 
provozovatele mu takovéto vymezení umožní na hudební trendy a preference posluchačů a 
naplnit tak nižší či vyšší saturaci posluchačů po české hudební produkci. Ostatní kritéria vymezení 
hudebního formátu programu pak zůstávají dle provozovatele beze změny a o jejich úpravu 
nežádal. 
 
Navrhovaná změna nemění zásadním způsobem vymezení hudebního formátu programu, neboť 
se jedná pouze o částečnou změnu spočívající v podílu české a slovenská hudby, a není tedy 
v rámci celkového posouzení významným posunem licenčních podmínek v porovnání 
s licenčními podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním licenčním řízení. 
Požadovaná změna by tudíž nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení a je tak 
v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada tudíž mohla s požadovanými 
změnami udělit souhlas a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 

Přílohy 
 

Licenční podmínky programu Fajn radio (licence č.j. Ru/277/00) 
 
 



Rozdělovník 
 

EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 

JUKE BOX, spol. s r .o., Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava 

RADIO ZLÍN, spol. s r.o., Mladcová 400, 76001 Zlín 

Pavel Foretník, Blažejské náměstí 97/7, 77900 Olomouc 

Josef Hejl, Havlíčkova 626, 78391 Uničov 

 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu Fajn radio (licence č.j. Ru/277/00) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
 
Název programu 
• Fajn radio 

 
Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 

 
Územní rozsah vysílání 
• Jeseník 87,6 MHz / 0,05 kW, Šumperk 89,5 MHz / 0,1 kW, Libina 94,4 MHz / 0,5 kW, Olomouc 96,0 
MHz / 0,5 kW, Prostějov 102,8 MHz / 0,1 kW, Zlín 102,9 MHz / 0,175 kW, Vsetín 104,7 MHz / 0,1 kW, 
Valašské Meziříčí 105,2 MHz / 0,1 kW, Přerov 105,3 MHz / 0,1 kW 

 
Základní programová specifikace 
• Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou 

 
Cílová skupina 
• 12-35 let 

 
Programová skladba  

• Profil stanice Fajn radio, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová stanice, která 
nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem k regionálnímu charakteru stanice budeme i 
dále usilovat o oslovení mladých a středněvěkých posluchačů (tj. cca od 12 do 35 let) s možným 
přesahem. Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním rysem programu také určité množství 
informací o společenském, kulturním, politickém a sportovním dění v regionu, zpracované jednak ve 
zpravodajských relacích, dále pak v moderátorských vstupech či případných rubrikách. Ve velké míře 
počítáme se spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, společenskými a 
sportovními zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet zábavu a důležité 
informace a být příjemným společníkem po celý den. 

 

 

Charakteristika programu 

 

Hudební formát 

• Hudební formát Fajn radio je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které odpovídá 
definované cílové skupině, a díky tomu je výběr skladeb z definovaného období nadále „plovoucí", a je 
vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Co se týká hudebních stylů, zacilujeme do nejširší 
vrstvy posluchačů, tj. nespecializujeme se na určité přesně vyhraněné hudební styly, ale naopak 
poskytujeme dostatečně širokou nabídku hudebního spektra.  

Skladba písní se proto bude pohybovat v rozmezí soft rocku přes pop až k současným módním trendům. 
Poměr české hudební produkce k produkci zahraniční v rozmezí 6-10 % k produkci zahraniční. 

 
Mluvené slovo 

• Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé programové 
bloky co do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém vysílání se pohybuje v 
rozmezí 7-13 %. 

• Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:  

a) reklama a marketing   



b) zpravodajství  

c) informace a servis 

d) zábava  

 

Zpravodajství 

• Všech 10 resp. 8 relací bude obsahovat aktuální zprávy z regionu pokrývaného signálem, České 
republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, 
důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. Dle aktuální 
závažnosti a dění bude obsah i počet zpráv v jednotlivých relacích podřízen událostem hodným 
zpravodajského zřetelu. 

• Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou aktuálnost, 
blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají regionu, jsou často 
prioritní. Každá zpravodajská relace bude obsahovat předpověď počasí, obsahující podle potřeb 
veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách. 

• Jednotlivé zpravodajské relace jsou v programu zařazovány ve všední dny v každé hodině od 6. hodiny 
ranní až do 17. hodiny včetně. Konkrétní zařazení hlavního zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 
6:00 hod. až 9:00 hod je navíc hlavní zpravodajská relace dle potřeby jednou v hodině doplněna kratším  
zpravodajským přehledem. 
 

Informace a servis 

• Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají informací o 
počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních meteorologických 
výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských relací, a dále jsou pak vysílány v 
průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak formou moderátorských vstupů. Dalšími 
servisními informacemi mohou být dle potřeby dopravní informace nebo kulturní, společenské či 
sportovní. 

 

Zábava 

• Zábava je jednou z podstatných součástí programu stanice, která je zaměřena a koncipována zčásti 
jako hudební. Není výjimkou, že některé odpolední a večerní pořady či vstupy jsou koncipovány přímo 
jako zábavní programové plochy. Jsou to např. pravidelné soutěžní pořady, hitparády, rozhovory, 
apod. 

 

 

Kontrolovatelné programové prvky:  

1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-13 %.  

2. Počet a umístění zpravodajských relaci ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 jednou v hodině, v 
čase 6:00-9:00 h dle potřeby i možno 2x do hodiny. 

3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti. 

4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace o počasí. 

5. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby v rozmezí 6-10 % k produkci 
zahraniční. 

 

 

 


