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RADA CESKE REPUBLIKY M 
pro rozhlasové a televizní vysílání B 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: R Á D I O MOST, společnost s ručením omezeným 
J. Kříže 846 
MOST 

PSČ: 434 01 
- O F ^ - ' C C N U T l NABYLO PRÁVNÍ MOCI 

přDA ČFSKÉ PEPUBLIKY 
3 RCZHUWGVÊ A. ISLEVUNI VYSÍLACÍ 

Č.j.: Ru/103/01/^ 
Zasedání Rady 8 bod 9 
Vyřizuje : F.Kučera 

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

1) Rada uděluje společnosti RÁDIO MOST, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Mostě, 
J.Kříže 846, IČO : 18382878, 1 i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t á n i 
ce s n á z v e m RÁDIO MOST. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu VKV I I , název stanice je RÁDIO MOST. Časový rozsah vysílání 
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Regionální hudebně zpravodajská rozhlasová 
stanice. 

3) Technické prostředky určené k vysílání: 

r o z h o d n u t í : 

http://www.rrtv.cz
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kmitočetová síť sestávající z kmitočtů 

90,6 MHz/4 kW Chomutov-Vodárna 
95,8 MHz/0,5 kW Most-Město 
96,5 MHz/0,1 kW Teplice 
90,5 MHz/0,1 kW Terezín 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 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 0537. Tyto údaje tvoří text 12 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří přílohy č.2, č.3, č.4 a č.5. 

Přílohy č.l, č.2, č.3, č.4 a č.5 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 0537, doručená Radě dne 
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 703, doplněná podáním účastníka 
řízení, které bylo Radě doručeno dne 15.3.2001 pod č.j. 1035, s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 
468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice RÁDIO 
MOST, výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, 
vložce 402, ze dne 24.1.2000, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční banka 
a.s., pobočka Most ze dne 6.2.2001, předložené v průběhu správního řízení a projednané při 
předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při veřejném slyšení dne 27.4.2001. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, 
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných 
sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

Rada konstatovala, že společnost R Á D I O MOST, s. r.o., je způsobilá stát se provozovatelem 
s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. 



O povinnosti dodržovat programovou skladji 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování roztíl 
kterého Rada může rozhodnout, že údaje 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcelaj 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhbcui\j 

Účastník řízení zaplatil správní po 
v platném znění, dne 13.3.2001. 

aím § 12 odst. 2 
n znění, dle 

Uvedené žadatelem 
j ^ g g ^ j á n í . Rada rozhodla, že 
;ovaťele závazné zcela. 

000,-Kčl*<ile zákona č. 368/1992 Sb., 

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. W'f 



PŘÍLOHA č . l 

Název stanice: RÁDIO MOST 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Regionální Iiuďebrié žpřávóaájišKá 
Základní charakteristika programu: r O z h l H S O v á S t a n i c e 

- programová skladba 

a) profil stanice Radia Most 

Rádio Most je regionální hudebně zpravodajská stanice 

b) charakteristika programu 

Rádio Most hraje populární hudbu evropské, americké a české provenience 
80. - 90. let pro věkovou kategorii 18-35 let. Jedná se o formát HOT AC. 

c) návrh kontrolovatelných programových parametrů 

Navrhované měřitelné prvky ve vysílání Radia Most jsou tyto, mluvené slovo 
přes den mezi 6,00 a 19,00 hodinou bude v objemu 10 %, od 19,00 do 6,00 
hodin mezi 2% - 5%. 

d) návrh vysílacího schématu 

/.../ 
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Ranní vysílání 

Pondělí až pátek 6,00 až 9,00 hodin 

/.../ ráno stavěno na opakujících se prvcích - přesném čase, zprávách, 
předpovědi počasí, dopravním servisu, krátkých telefonických soutěžích, 
zábavě, písničkách na přání a dynamičtější hudbě . 
Podíl mluveného slova v ranním vysílání může dosáhnout až 16%. 
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Dopolední vysílání 

Pondělí až pátek 9,00 až 12,00 hodin 

/.../ klidnější hudební tempo, rádio se stává především společníkem a kulisou 
v domácnostech a na pracovištích. Zájem se soustřeďuje na informace z kultury 
a společenského života. Každou hodinu hrajeme písničku na přání. 
Podíl mluveného slova je v tomto úseku v průměru do 10%. 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek; 9,00 -12,00 hodin 
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Odpolední vysílání 

Pondělí až pátek 12,00 až 15,00 hodin 

/.../ 
v 
Četnost zpravodajství je nižší. 

Podíl mluveného slova dosahuje až 10%. 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek; 12,00 -15,00 hodin 

reklamní blok zprávy 

4 



Odpolední vysílání 

Pondělí až pátek 15,00 až 18,00 hodin 

/.../ Kromě zpravodajství a telefonických informací ze sportu se ve vysílání 
objevují informace o televizních programech, kultuře a soutěže. V každé hodině 
hrajeme také písničku na přání. 
Podíl mluveného slova může dosáhnout až 11%. 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek; 15,00 -18,00 hodin 



Podvečerní a večerní vysílání 

Pondělí až pátek 18,00 až 21,00 hodin 

/.../ Od 20,00 hodin začíná hodinový pořad písničky na přání. 
Podíl mluveného slova v tomto čase dosahuje až 11%. 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek; 18,00 • 21,00 hodin 



Večerní a noční vysílání 

Pondělí až pátek 21,00 až 6,00 hodin 

/.../ Ve zpravodajských vstupech jsou zařazeny souhrny zpravodajství 
uplynulého dne, předpovědi počasí a opakování společenských rubrik a 
zajímavostí o hudbě a filmu. 
Podíl mluveného slova dosahuje 2%-5%. 

Formátová hodina: Pondělí - Pátek; 21,00 - 6,00 hodin 



Víkend 

Sobota a neděle 8,00 až 14,00 hodin 

Ve víkendovém ránu a dopoledni nekladou posluchači důraz na zpravodajské 
relace. Proto se ve vysílání objevují soutěže, písničky na přání, informace 
z kultury, lékárenský servis, televizní nabídky, sportovní pozvánky a 
zpravodajské souhrny. Mezi 12,00 a 13,00 hodinou nabízíme posluchačům 
jejich oblíbený pořad a to písničky na přání. 
Podíl mluveného slova se pohybuje kolem 10%. 

Formátová hodina: Sobota • Neděle; 8,00 -14,00 hodin 

reklamní blok zprávy 
vstup 

hudební blok 

vstup 

reklamní blok 

vstup hudební blok 

hudební blok vstup reklamní blok 
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Víkend 

Sobota a neděle 14,00 až 20,00 hodin 

Odpolední víkendy jsou věnovány krátkým zpravodajským souhrnům a 
především sportovnímu dění. Ve vysílání se objevují sady přímých telefonátů ze 
stadionů a sportovišť nejenom z regionu, ale i z míst kam jednotlivé kluby 
vyjíždějí. Odpoledne se objevuje aktuální zpravodajství, kultura a soutěže. 
Každou hodinu hrajeme také písničku na přání. Od 19,00 hodin zařazujeme do 
vysílání celou hodinu písniček na přání. 
Podíl mluveného slova zde dosahuje až 11%. 

Formátová hodina: Sobota - Neděle; 14,00 - 20,00 hodin 

reklamní' blok zprávy 



Víkend 

Sobota a neděle 20,00 až 8,00 hodin 

Ve večerním a nočním vysílání převažuje hudební složka, prokládaná rubrikami 
ze světa hudby, show businessu, filmu a hudby. Po 20,00 hodině připravujeme 
speciální pořady, hitparády - Hitparáda Radia Most nebo Desítka, pro věkově 
mladší posluchače. 
Podíl mluveného slova se pohybuje mezi 2-5%. 

Formátová hodina: Sobota - Neděle; 20,00 - 8,00 hodin 

reklamní blok zprávy 

reklamní blok 

hudební blok 

rubriky reklamní blok 

10 



e) cílová skupina recipientů 
Cílová skupina recipientů Radia Most je věku mezi 18- 35 lety. /. . ./ 

Rádio Most a program 
Program Radia Most je koncipován jako rytmický nepřetržitý tok hudby, 
střídající se s mluveným slovem a informacemi majícími převážně vztah 
k regionu ve kterém Rádio Most vysílá. Hudební formát Radia Most lze nazvat 
HOT AC. Ve vysílání si klademe za cíl používat převážně spisovný jazyk, důraz 
klademe na správnou výslovnost všech moderátorů a redaktorů. 
Jsme zároveň rádio kontaktní, spolupracující se svým posluchačem. Rádio bez 
agresivity a se vzájemnou tolerancí. Rádio Most jako společník. 

Rádio Most a hudba 
Podíl hudební složky ve vysílání Radia Most je velmi vysoký a je dán celkovou 
koncepcí programu. Proto je hudebnímu formátu věnována zvýšená pozornost. 
Hlavním požadavkem hudebního vysílání je kvalitní hudební výběr daný 
orientací na naší cílovou skupinu, tedy posluchače ve věku 18 až 35 let. Jde 
převážně o hudbu 80.-90.let a zahrnuje evropsko-americké a české hity. 
Hudební formát je nastaven tak, abychom uspokojili a zároveň vyšli vstříc 
i mladší věkové kategorii 12-18 let a starší populaci 35-49 let. 
Druhým prvkem ovlivňujícím nasazení skladeb je všeobecná oblíbenost 
jednotlivých hudebních skladeb a interpretů. t 

Třetím prvkem v nasazování hudby je stanovení tempa z hlediska vlastního 
programovacího sytému WinRadio. V současné době máme nasazených 
přibližně 1000 - 1200 aktivních skladeb, řazených do různých kategorií, četnosti 
zahrání v průběhu dne a týdne, podle vlastního tempa a doby vzniku skladeb. 
Nejvyšší nasazení přitom mají aktuální skladby v rotaci přibližně 5 hodin. 
Další důležité členění hudebního formátu je podle denního životního rytmu 
člověka, na ráno mezi 5-9 hodinou s rytmickým střídáním rychlejší hudby 
s častějším mluveným slovem a zpravodajstvím. 
Čas mezi 9 až 13 hodinou má výrazně klidnější hudební schéma a menší podíl 
zpravodajství. 
V čase mezi 13 až 18 hodinou dochází k postupné změně věkových kategorií 
směrem k mladším posluchačům a tím výrazně rychlejší a mladší hudbě se 
soutěžemi a různými typy informací. 
Mezi 18-20 hodinou přicházejí k rozhlasovým přístrojům nejmladší posluchači, 
kterým jsou určeny pořady o filmech, hitparády a komponované pořady písniček 
na přání. I zde se hudba omlazuje a zrychluje. 
Noční proud hudby je střídán pomalejšími a rychlejšími bloky hudby, tak aby 
odpovídal charakteru tohoto úseku dne, nočním činnostem člověka. 

n 

http://80.-90.let


Rádio Most a zpravodajství 
Regionální zpravodajství má přednost ve vysílání Radia Most. Tomu je 
uzpůsobeno i řazení zpráv v jednotlivých relacích. Nejprve je blok regionálních 
zpráv, po něm následují zprávy z ČR, zprávy ze světa, počasí a doprava. /.../ 
Sportovní zpravodajství včetně přímých vstupů ze zápasů zajišťují tiskoví 
mluvčí jednotlivých klubů, jako je HC Chemopetrol, FC MUS Most, FC Blšany, 
Autodrom, Hipodrom atd. Naši novináři vyjíždějí na stadiony, které takto 
vykryté nejsou. Úterní, páteční a víkendová odpoledne mají ve vysílání 
sportovní charakter. 
0 sportovním dění v regionu informujeme pravidelně v každém zpravodajském 
vstupu, souhrnem výsledků, pozvánkami na zápasy, rozhovory a přímými 
vstupy. 
Pondělí je věnováno rekapitulacím sportovního dění. 

Rádio Most doprava, počasí a ekologie 
Rychle se rozvíjející automobilová doprava se dotýká i vysílání našeho rádia. 
Aktuální informace z hraničních přechodů, silničních uzavírek, autonehod a 
dalších nepředvídaných situacích jsou našimi posluchači velmi žádány. Objevují 
se ve vysílání často i mimo pravidelné zpravodajské bloky a hojně jich využívá 
1 policie ČR při mimořádných hlášeních a výzvách. Do této činnosti zapojujeme 
i RDS systém. 
Dalším důležitým zdrojem informací pro naše posluchače je počasí. Předpověď 
a výhledy počasí v regionu na nejbližší dny jsou součástí kažďé zpravodajské 
relace. Podle ročního období nabízíme svým posluchačům informace o 
možnostech jednotlivých koupališť a jezer, teplotě vody, vzduchu a atrakcích 
v létě a o sněhových možnostech horských zařízení v zimě. /. . ./ 

Rádio Most a kultura 
/.../ Mezi nej významnější reprezentanty kultury patří profesionální Městské 
divadlo v Mostě se dvěmi scénami, pro dospělé a děti. Každá premiéra a každé 
představení nachází místo ve vysílání rádia buď v podobě pozvánek v kulturním 
servisu nebo v rozhovorech s režiséry a herci jednotlivých premiér. Intenzivní 
kontakt udržujeme i s kulturními domy v Teplicích, Bílině, Mostě, Lounech atd. 
Rozdílu neděláme ani v propagaci menších městských a vesnických kulturních 
zařízeních a kin. Dvakrát denně vysíláme informace o tom, co se kde hraje nebo 
připravuje. Úzké vztahy udržujeme s řadou diskotékových klubů, dva dokonce 
nesou jméno rádia. Diskoklub Radia Most v Mostě a Lounech. Značnou 
podporu mají i rockové kluby v Mostě, Teplicích, Žatci a Lounech. /.. ./ 
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RADA CESKE REPUBLIKY 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.74 81 38 30 fax: 02.74 81 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://wvm.rrtv.cz 

Rozhodnut í o změně licence 

Účastník řízení: R Á D I O MOST, společnost s ručením omezeným 
J . Kříže 846 
Most 

PSČ : 434 01 

č. j . : Rz/182/0l/Uéf 
Zasedání Rady 11/ bod 6 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
v platném znění , a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu ), 
v platném znění, toto 

r o z h o d n u t í : * 

A) Žádost účastníka řízení, doručená Radě dne 30.5.2001 a evidovaná pod č.j. 1975 v knize došlé 
pošty, doplněná podáním účastníka řízení doručeným Radě dne 6.6.2001, evidovaným pod č.j. 
2023, o změnu licence udělené na základě rozhodnutí č. j . Ru/103/01 ze dne 9.5.2001, 
spočívající ve změně názvu stanice na: „Rádio Sever", a to ode dne 1.4.2002, 

se s c h v a l u j e . 

B) Účastník řízení je povinen předložit Radě doklad o předmětné změně do 30 dnů ode jejího 
provedení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi 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. 

mailto:lnfo@rrtv.cz
http://wvm.rrtv.cz


Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč, stanovený podle zákona 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 3.7.2001. 

P O U Č E N Í : 

Proti tomuto rozhodnutí je možno 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 26.6.2001 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz. http://www.rrtv.c2 

r n 
Účastník řízení: RÁDIO MOST 

společnost s ručením omezeným 

J . Kříže 846 
Most 
434 01 

L J 

Rozhodnutí 

Č.j.:Rz/81/02 

zasedání Rady 6 bod 8 

vyřizuje: Petra Zelená 

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

s o u h l a s : 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání udělené na 
základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/103/01 ze dne 9.5.2001, ve znění platných změn, o kterou účastník řízení 
požádal dopisem ze dne 3.3.2002 a evidovaným pod č.j. 1005 v knize došlé pošty Úřadu Rady, v znění 
dopisu ze dne 6.3.2002 č.j. 1076, spočívající ve 

změně označení názvu programu na: „Rádio Most". 

Účastník řízení zaplatil dne 28. 2. 2002 správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění. 

mailto:!nfo@rrtv.cz
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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. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí je možné 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 19. 3. 2002 

Ing. Martin Muchka 
předseda Rady 

pro rozhlasoví ílání 



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, httpV/www.rrtv.cz 

n. Účastník řízení: 1 

Radio Most, s . r.o. 
J.Kříže 846 
434 01 Most 

L J 

ROZHODNUTI 

Č.j.: Rzl2ZZI0Z^°? 
Zasedání Rady22/bod37 
Vyřizuje: Jan Fučík 

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, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném 
znění, uděluje 

s o u h I a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio 
Most 93,7 FM, udělené na základě rozhodnuti č.j. Ru/103/01 ze dne 9. 5. 2001 (ve znění změn), o kterou 
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 21.10. 2003, evidovaným pod č.5 v knize došlé 
pošty Úřadu Rady, 

spočívající ve změně licenčních podmínek, a to 

• sníženi podílu mluveného slova ve vysíláni v pracovních dnech na 7% -10% a ve volných dnech na 6%-
9% 

• nahrazení dosavadního programového schématu novým, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. 
Příloha tvoří nedílnou součást rozhodnutí 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi 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. 

http://www.rrtv.cz


Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne 
29.10. 2003. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 s.ř.s. žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 18. listopadu 2003 

předseda Rady 
pro rozhlasoyé-a-teteyizní vysílání 



PŘÍLOHA č. 1 k Rz/233/03 

všední dny 
podíl mluveného slova: 7% - 10 % 

Ranní vysílání 6.00- 9.00 
- zprávy před púl a celou hodinou 
- počasí 
- dopravní servis 
- krátký kontaktní pořad (např.telefonická soutěž, písnička na přání) 
- hudba dle charakteristiky 

Dopolední vysílání 9.00 - 11.00 
- zprávy před každou celou hodinou 
- vstupy moderátora zaméřené na dění společenského života 
- selfpromotion a reklama 
- hudba dle charakteristiky 

Polední vysílání 11.00 -14.00 
- dominantní je hudba dle charakteristiky 
- moderátorské vstupy bez přesnějšího určení 
- selfpromotion a reklama 

Odpolední vysílání 14.00 -18.00 f t 

- zprávy před každou celou hodinou f 

- kulturní informace 
- 2x týdně soutěž 
- selfpromotion, reklama 
- hudba dle charakteristiky 

Podvečerní a večerní vysílání 18.00 -21.00 
- zpravodajský souhrn celého dne s důrazem na region 
• poznámka k události dne (pokud se stane událost, kterou bude vhodné komentovat) 
- informace o sportu (pokud se významné sportovní události v daný den odehrají) 
- selfpromotion, reklama 
- hudba dle charakteristiky 

Večerní a noční vysílání 21.00 - 6.00 

přechod k relaxačnímu vysílání, dominantní je hudba dle charakteristiky 

víkend 
podíl mluveného slova : 6% - 9% 
klidná a pohodová atmosféra, informace a pozvánky na společenské, kulturní a sportovní akce 
- kulturní, sportovní a společenský regionální servis 
- informace o mimořádných nebo důležitých událostech (pokud se vyskytnou) 
- hudba dle charakteristiky 



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, http7Avww.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: 

RADIO MOST, společnost s ručením omezeným 
J . Kříže 846 

434 01 Most 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/105/05HW 
Zasedání Rady 9/ poř. č. 10 
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 28. dubna 2005 toto * 

Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio MOST prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/103/01 ze dne 9. května 2001, ve zněni pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 12. dubna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 1034, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 31. prosince 2015. 

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

ROZHODNUTÍ: 

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. 

http://http7Avww.rrtv.cz
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Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti 

- ověřený výpis z obchodního rejstříku z 28. února 2005; 
- výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

Lukáš Nádvorník -25 . března 2005 - nemá záznam 
Tomáš Ratibořský - 28. února 2005 - nemá záznam; 

- potvrzení Finančního úřadu v Mostě, že ke dni 22. února 2005 nemá daňové nedoplatky; 
- potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Mostě, že ke dni 25. únoru 2005 nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; 

- čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními: 
VZP ČR Most potvrzuje, že k 22. únoru 2005 nemá splatný nedoplatek; 

- čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 12. dubna 2005; 
- čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 12. dubna 2005; 
- čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 

zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 12. dubna 2005. 

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 sh ; 
účastníku řízení nebyla v době od 4, července 2001 opakované pravomocným rozhodnutím uložena sankce 
za závažné porušení povinnosti specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - f) zákona č. 231/2001 Sb. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného 
pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu- plněni mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle 
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. ' ' t 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 12. dubna 2005. 

Poučení: 

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

V Praze dne května 2005 

Petr Pospíchal 
předseda 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: irifo@rrtv.cz, http.y/www.rrtv.cz 

^Účastník řízení: RÁDIO MOST, s.r.o. ^ 
ul. J. Kříže 3127 
Most 
434 01 

L J 
ROZHODNUTÍ 

sp. zn.: 2006/11/vav/RAD 
Zasedání Rady 1/ bod 21 
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 11. ledna 2006 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio 
Most, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/103/01 (ve znění pozdějších změn), o kterou účastník řízení 
požádal dopisem doručeným Radě dne 16. listopadu 2005, a to se: 

změnou licenčních podmínek spočívající ve změně názvu programu Rádio Most na Hitrádio FM Most. 

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

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

P o u č e n í : 

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

http://http.y/www.rrtv.cz
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Spisová značka: 2009/815/mis/RAD 
e . J . : v a l / ^ 5 T ? V o í ? 
Zasedáni Rady 15/ poř. č. 28 
Vyřizuje: Bc. Kateřina Valáškova 

RÁDIO MOST, společnost s ručením omezeným 
IČ:18382878 
Stroupežnického 1422/2 
Ústí nad Labem 
400 01 

L J 

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

rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli RÁDIO MOST, společnost s ručenim omezeným, se sídlem Ústí 
nad Labem, Stroupežnického 1422/2, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysíláni prostřednictvím pozemních vysílačů programu Hitrádio 
FM Most (licence Ru/103/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně programového schématu. 

Aktuální plné zněni licenčních podminek licence Ru/103/01 je obsaženo v příloze č 1 (celkem 
2 strany) tohoto rozhodnutí. 

Odůvodněni : 

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

Účastník řízení zaplatil dne 24. června 2009 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

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

V Praze dne 8. září 2009 

mailto:info@rrtv.cz
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Příloha č. 1 

Název stanice: Hitrádio FM Most 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
Základní programová specifikace: Regionální hudebně zpravodajská rozhlasová stanice 

a) Profil stanice 
1. Hudební rozhlasová stanice 
2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění 
3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače 
4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata 
5. Zábava 

b) Charakteristika programu 
Základním posláním programu Hitrádia FM Most je stál se každodenním společník posluchači, který má za cíl 
příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout spolehlivý a hodnotný informační servis. 
Hlavní obsaho%'ou prioritou Hitrádia FM Most je reflektovat ve vysíláni děni v regionu a stát se nedílnou součástí 
místního společenského a kulturního děni. 

c) Programové schéma 
Při sestavování programového schématu Hitrádia FM Most jsme vycházeli zběžného denního cyklu posluchačů, 
vývoje jejích očekáváni, potřeb a preferencí v jednotlivých částech dne, které vycházejí z životního a pracovního 
rytmu a jsou rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne i večer. 

Jednotlivé denní Části se tak na základě těchto preferencí liší podílem mluveného slova, který je nejvyšši v ranním 
vysílání, posílením informační nebo naopak zábavní složky vysílání, výběrem konkrétních programových prvků a 
témat a formou jejich zpracování. Vysílací schéma jc navrženo tak, aby se co možná nejvice přiblížilo očekáváni 
našich posluchačů, nezávisle na tom, ve kterou dennf Či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio FM Most poslouchat. 

Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programuje v dennim průměru cca 9-12%. 

Mluvené slovo jc rozděleno do tíchto obvyklých kategorií: 
1/ zpravodajství 
21 informace a servis 
3/ malá publicistika 
4/zábava 
5/ promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství 

d) Zpravodajství 
Aktuální zpravodajství, mformujíci intenzivně, obsáhle a nezávisle především o regionálních událostech. Stranou 
nezůstanou ani nejdůležitější informace z ostatních regionů České republiky a ze světa. Hlavními požadavky na 
práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. 

Zpravodajské relace jsou do 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 vždy jednou v hodině doplněna kralSim zpravodajským přehledem. Víkendové 
zpravodajské relace jsou zařazovány v Časech od 8 do 17 hod. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich 
umístění je dáno aktuálním děním. 

V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské relace ve večerních a 
nočních hodinách (17:00 - 24:00), a In jednou v hodině, vzdy na začátku hodiny. 

Zpravodajství musí přinášet přehled nejdňležitějších události. Výběrovými kritérii jsou aktuálnost, blízkost, 
užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají regionu, jsou ve většině případů prioritní. 



Po zpravodajských relacích bude následovat předpověď počasí, obsahující podle potřeb veřejnosti i aktuální 
informace o znečištění ovzduší, a dopravní servis, zahrnující informace o sjízdnosti silnic, o probíhajících 
uzavírkách, dopravních nehodách a průjezdnosti hlavních silničních tahů v Č'K. 

e) Hudchni formát 
Hudební formát cíli do velmi rozsáhlé vrstvy posluchačů. Úkolem tohoto formám je poskytovat skladby z širšího 
hudebního spektra B ne být, diky úzce vymezeným hudebním stylům, zaměřen na menší skupiny posluchačů. 
Záběr skladeb se pohybuje v rozmezí od 70. let až po současné hudební trendy. Cílem hudebního programu 
Hitrádia FM Most ie nabídnout posluchačům co iiejlepší hudební rozmanitost a pestrost. 

1 liiilcbní formát Hitrádia FM Most je naložen na kontinuálním testováni písní Díky těmto výsledkům dokáže 
pružné reagovat na potřeby posluchačů, kteří se tak přímo podílí na vlastni programové dramaturgii. 

Poměr české a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10%, což. vyplývá ze struktury našich posluchačů. 

Kontrolovatelné programové prvky 

1. Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 9-12%. 

2. Počet a umístění zpravodajských relaci - pracovní dny v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 
17:00 jednou v hodině 

3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti. 

4. Servisní informace - každá hlavni zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti servisní informace o 
počasí B podle aktuálnosti také informace o míře znečištění ovzduší a dopravní servis 

5. Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční' neklesne pod 
10%. 



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 §21 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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MEDIA BOHEMIA a.s. 
IČ: 26765586 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 2 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/484/zab/MED 
Č.j.:zab/965/2012 
Zasedání Rady č. 5 - 2012 / poř.č.: 31 

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 Hitrádio FM Most (licence č.j. Ru/103/01), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to změně stanoviště kmitočtu Terezín 
90,5 MHz/100 W, toto 

rozhodnutí: 

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 Hitrádio FM Most (licence č.j. Ru/103/01) 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz /100 W z souřadnice WGS 84: 14E0314 / 
50N2919 na souřadnice WGS 84: 14E0836 / 50N3030. 

Nedílnou součástí rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena 
hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole. 

Odůvodnění: 

MEDIA BOHEMIA a.s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Most (licence 
č.j. Ru/103/01). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Chomutov 90,6 MHz / 4 kW; Louny 
96,8 MHz / 0,2 kW; Most 95,8 MHz / 0,5 kW; Teplice 96,5 MHz / 0,1 kW; Terezín 90,5 MHz / 0,1 kW; 
Ústí nad Labem - Svádov 106,2 MHz / 0,2 kW. 

Provozovatel MEDIA BOHEMIA a.s. požádal dopisem ze dne 16. května 2011 č.j. 4220, o změnu 
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W 
z souřadnice WGS 84: 14E0314 / 50N2919 na souřadnice WGS 84: 14E0836 / 50N3030. 
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Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem č.j. zab/1708/2011) a souhlasila s 
odesláním výše uvedeného kmitočtu ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Český telekomunikační úřad dopisem doručeným dne 14. února 2012 č.j. 1743 předal Radě 
zkoordinovaný kmitočet dle žádosti provozovatele: 

Terezín 90,5 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 08 36 / 50 30 30 
ERPmax 100 W 
Změna stanoviště 

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

Zároveň stanovujeme počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného 
ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 6. 2. 2012 a byla použita databáze 
počtu obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Terezín 90,5 MHz /100 W byl stanoven počet obyvatel 18 331 obyvatel. 

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: 28.2.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 20.2.2012, mapa Terezín) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.03.07 13:41:55 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 7 k dopisu čj. ČTÚ-15 868/2012-613 ze dne 13. 2. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole 
VKV vysílače TEREZIN_90,5 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (18 331 obyvatel) 

' _ • '_• -J-1 ••. '_! 1— I 

Teplice 

"i 

) 

Ústí nad Labem v 

V 
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j 

Litoměřice 

TEREZIN 90,50 

Měřítko: 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 27̂  810 885 
www.rrtv.cz 

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

Sp. zn./ldent.: 2014/7/bar/MED 
Č.j.: bar/440/2014 
Zasedání Rady č. 3 - 2014/ poř.č.: 18 

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

Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, 
identifikační číslo 26765586, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro 
program Hitrádio FM Most na kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 4 kWz vysílacího stanoviště 
Chomutov, kmitočtu 95,8 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Most, kmitočtu 96,5 MHz 
o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Teplice, kmitočtu 90,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
z vysílacího stanoviště Terezín, kmitočtu 96,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště 
Louny a kmitočtu 106,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 Wz vysílacího stanoviště Ústí nad Labem na dobu 
do 10. října 2025. 

Název programu: 
Hitrádio FM Most 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 90,6 MHz / 4 kW, vysílací stanoviště Chomutov 
• 95,8 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Most 
• 96,5 MHz /100 W, vysílací stanoviště Teplice 
• 90,5 MHz /100 W, vysílací stanoviště Terezín 
• 96,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Louny 
• 106,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Ústí nad Labem 

Základní programová specifikace: 
Regionální hudebně-zpravodajská rozhlasová stanice 

Další programové podmínky: 
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/103/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

R O Z H O D N U T I 
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Odůvodnění: 

Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Most 
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/103/01 ze dne 9. 5. 
2001 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 31. 12. 2015. 

Dne 31. prosince 2013 pod čj. 13104/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA 
a. s. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

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

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

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

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

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

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 4.2.2014 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.2.2014, diagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2014.02.11 11:12:33 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. . „ „ Location: Praha 440-2 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-1 323/2014-613 ze dne 8. 1. 2013. 

Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV. Modrá 
barva vyznačuje předpokládaný územní rozsah, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole 
stanovená podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 
kmitočtových pásmech. 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-4779975 MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 
Česká republika 

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

RRTV/4234/2015-STR 
2015/870/STR/MED 
21-2015/poř.č. 14 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vyš. a licencí 

DATUM, MISTO: 18.11.2015, Praha 

ROZHODNUTÍ 

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

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 Hitrádio FM Most (licence č.j. Ru/103/01 ze dne 9.5.2001) podle § 21 odst. 1, písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na nový název Hitrádio FM, 
neboť tato změna názvu programu by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. 

Odůvodnění: 

Dne 2. října 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. o udělení souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Most (licence č.j. Ru/103/01 ze dne 9.5.2001) 
podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na 
nový název Hitrádio FM. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence jediným účastníkem, Rada oznámení o 
podané žádosti pouze vyvěsila na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané žádosti 
nevyjádřil. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. Rada podle ustanovení § 21 odst. 
3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s 
kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada při svém rozhodování vycházela z toho, že změna označení (názvu) programu sama o sobě nemá 
vliv na charakter stanice, který je více ovlivňován dalšími programovými podmínkami, jsou-li jinak 
dodrženy stanovené licenční podmínky. 

r o z h o d n u t í : 

4234-1 



V případě, že je žádáno o souhlas se změnou názvu programu (Hitrádio FM Most) na název programu, 
který již vysílá (Hitrádio FM), je třeba posoudit, zda oba programy mají natolik shodné základní 
programové specifikace a další licenční podmínky, aby v důsledku změny bylo možné šíření jednotného 
programu pod společným názvem. Rada provedla srovnání licenčních podmínek obou programů a 
dospěla k závěru, že jednotlivé licenční podmínky obou programů jsou shodné do té míry, že souhlas se 
změnou názvu programu je možné vyslovit. Předmětná změna názvu programu též nezpůsobí ani jeho 
zaměnitelnost s jiným programem a nedojde tak v jejím důsledku k mateni posluchačů. 

V rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb. není ani situace, kdy je provozovatel stávajícího programu 
Hitrádio FM odlišný od provozovatele programu Hitrádio FM Most, neboť se tak jedná o programovou síť 
ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) a žadatel, společnost MEDIA BOHEMIA, a.s., též doložil souhlas 
společnosti Rádio Dobrý den, s.r.o. (stávající provozovatel vysílání programu Hitrádio FM) s předmětnou 
změnou názvu programu. 

Rada vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem dospěla k závěru, že požadovaný souhlas se 
změnou názvu programu lze vyslovit a rozhodla, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.11.29 17:31:18 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Jedn. identifikátor 274460-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9156/2018-str  
Sp. zn. RRTV/2018/222/str  
Zasedání Rady   6-2018/poř. č. 11 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 20.3.2018, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. d) a 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 Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01 ze dne 9.5.2001) podle § 21 odst. 1 
písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť 
tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  
 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 15. února 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. 6502/2018) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. 
d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu. 

 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by  změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení  souhlasu musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl v řízení o udělení licence k provozování vysílání prostřednictvím 
uvedeného základního souboru technických parametrů jediným účastníkem, Rada oznámení o podané 
žádosti pouze vyvěsila dne 22. února 2018 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané 
žádosti nevyjádřil. 

 

 
 
 
 

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



Srovnání licenčních podmínek: 

 
 Základní 

programová 
specifikace 

Hudební formát 
Zpravodajství a 

servisní 
informace 

Mluvené 
slovo 

Cílová 
skupina 

Současný 
stav 

 
Regionální 
hudebně 

zpravodajská 
rozhlasová 

stanice 
 

 
Záběr skladeb se 

pohybuje v 
rozmezí od 70. let 

až po současné 
hudební trendy. 
Poměr české a 

slovenské hudební 
tvorby neklesne 

pod 10%. 

 
Počet a umístění 

zpravodajských 

relaci - pracovní 

dny v čase 6:00 až 

9:00 dvakrát v 

hodině a v čase 

9:00 až 17:00 

jednou v hodině 

 
Poměr 

mluveného 
slova oproti 
hudebnímu 

programuje v 
denním 

průměru cca 
9-12%. 

x 

Požadovaná 
změna 

 
Regionální 
hudebně 

zpravodajská 
rozhlasová 

stanice 

 
Záběr skladeb se 

pohybuje v 
rozmezí od 90. let 

až po současné 
hudební trendy. 
Poměr české a 

slovenské hudební 
tvorby neklesne 

pod 10 %. 

 
Počet a umístění 
zpravodajských 
relaci - pracovní 

dny v čase 6:00 až 
9:00 dvakrát v 

hodině a v čase 
9:00 až 17:00 

jednou v hodině. 

 
Poměr 

mluveného 
slova oproti 
hudebnímu 

programuje v 
denním 

průměru cca 
9-12 %. 

x 

 
 
 
Základní programová specifikace zůstává beze změny. 

 
Provozovatel požaduje pouze úpravu hudebního formátu. 
 
Požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Licence byla udělena před nabytím účinnosti zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá 
kritéria uvedená v žádosti o licenci nebyla samostatně bodově hodnocena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu Hitrádio FM (Ru/103/01) 
 
Název programu: Hitrádio FM 
 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin 
 
Základní programová specifikace: Regionální hudebně zpravodajská rozhlasová stanice 
 
a) Profil stanice 
1. Hudební rozhlasová stanice 
2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění 
3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače 
4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata 
5. Zábava 
 
b) Charakteristika programu 
Základním posláním programu Hitrádia FM je stál se každodenním společník posluchači, který 
má za cíl příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout spolehlivý a 
hodnotný informační servis. Hlavní obsahovou prioritou Hitrádia FM je reflektovat ve vysílání 
děni v regionu a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního děni. 
 
c) Programové schéma 
Při sestavování programového schématu Hitrádia FM jsme vycházeli zběžného denního cyklu 
posluchačů, vývoje jejích očekáváni, potřeb a preferencí v jednotlivých částech dne, které 
vycházejí z životního a pracovního rytmu a jsou rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne i večer.  
 
Jednotlivé denní Části se tak na základě těchto preferencí liší podílem mluveného slova, který 
je nejvyšší v ranním vysílání, posílením informační nebo naopak zábavní složky vysílání, 
výběrem konkrétních programových prvků a témat a formou jejich zpracování. Vysílací 
schéma je navrženo tak, aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich posluchačů, 
nezávisle na tom, ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio FM poslouchat.  
 
Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 9-12 %. 
 
Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 
1/ zpravodajství 
21 informace a servis 
3/ malá publicistika 
4/zábava 
5/ promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství 
 
d) Zpravodajství 
Aktuální zpravodajství, informující intenzivně, obsáhle a nezávisle především o regionálních 
událostech. Stranou nezůstanou ani nejdůležitější informace z ostatních regionů České 
republiky a ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, 
aktuálnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. 
 
Zpravodajské relace jsou do 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 vždy jednou 
v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem. Víkendové zpravodajské relace jsou 
zařazovány v Časech od 8 do 17 hod. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich 
umístění je dáno aktuálním děním. 



V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny i zpravodajské 
relace ve večerních a nočních hodinách (17:00 - 24:00), a In jednou v hodině, vždy na začátku 
hodiny. 
 
Zpravodajství musí přinášet přehled nejdůležitějších události. Výběrovými kritérii jsou 
aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají 
regionu, jsou ve většině případů prioritní. 
 
Po zpravodajských relacích bude následovat předpověď počasí, obsahující podle potřeb 
veřejnosti i aktuální informace o znečištění ovzduší, a dopravní servis, zahrnující informace o 
sjízdnosti silnic, o probíhajících uzavírkách, dopravních nehodách a průjezdnosti hlavních 
silničních tahů v ČR. 
 
e) Hudební formát 
Hudební formát cíli do velmi rozsáhlé vrstvy posluchačů. Úkolem tohoto formám je poskytovat 
skladby z širšího hudebního spektra a ne být, díky úzce vymezeným hudebním stylům, 
zaměřen na menší skupiny posluchačů. Záběr skladeb se pohybuje v rozmezí od 90. let až po 
současné hudební trendy. Cílem hudebního programu Hitrádia FM je nabídnout posluchačům 
co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost. 
 
Hudební formát Hitrádia FM je naložen na kontinuálním testováni písní Díky těmto výsledkům 
dokáže pružné reagovat na potřeby posluchačů, kteří se tak přímo podílí na vlastní 
programové dramaturgii. 
 
Poměr české a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10 %, což vyplývá ze struktury našich 
posluchačů. 
 
Kontrolovatelné programové prvky 
1. Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programuje v denním průměru cca 9-12%.  
2. Počet a umístění zpravodajských relaci - pracovní dny v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině 

a v čase 9:00 až 17:00 jednou v hodině.  
3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti.  
4. Servisní informace - každá hlavni zpravodajská relace obsahuje podle potřeb veřejnosti 

servisní informace o počasí a podle aktuálnosti také informace o míře znečištění ovzduší 
a dopravní servis.  

5. Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci 
zahraniční neklesne pod 10 %. 



 

Jedn. identifikátor 353940-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10231/2020-
blu  
Sp. zn. 2020/487/blu  
Zasedání Rady   11-2020/poř. č. 14 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
  

Datum, místo 16. 6. 2020, Praha 

 
 

  ROZHODNUTÍ 

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

 
rozhodnutí:  

 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01) podle 
§ 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek 
programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 15. května 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 
RRTV/8337/2020-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu.  
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle 
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, 
pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody 
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb. 
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 21. května 2020 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady. Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že předmětné 
licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další 
účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím totožného souboru technických parametrů by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty. 
 

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



V daném případě byla licence udělena dne 9. května 2001 v licenčním řízení o jediném účastníku. 
Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu bylo potřeba posoudit, zda by požadovaná změna 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Předpokladem takovéhoto posouzení 
pak bylo srovnání současných licenčních podmínek programu s navrhovanými změnami, které je 
obsaženo v tabulce uvedené níže. Základní programová specifikace (Regionální hudebně 
zpravodajská rozhlasová stanice) zůstává beze změny. 
 
 Základní 

programová 
specifikace 

Mluvené slovo 
Zpravodajství a 

servisní informace 

Současný  
stav 

 
Regionální 
hudebně 
zpravodajská 
rozhlasová 
stanice 
 

 
V denním průměru cca 
7-12 % 

 
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 vždy jednou v 
hodině doplněna kratším 
zpravodajským přehledem. 
Víkendové zpravodajské relace jsou 
zařazovány v časech od 8 do 17 
hod. Počet víkendových 
zpravodajských relací a jejich 
umístění je dáno aktuálním děním. 

 

Navrhované 
změny 

 
Regionální 
hudebně 
zpravodajská 
rozhlasová 
stanice 
 

 
V pracovních dnech od 
5 do 22 hodin na 6-10 
%, v časovém pásmu 
od 22 do 5 hodin pak 
do 5 %, přičemž 
obsahem vysílání je 
zde proud hudby a 
identifikace stanice s 
možností zařazení 
zpravodajských nebo 
servisních informací 
 

 
Podíl zpravodajských relací a 
servisních informací (zpravodajství, 
počasí, doprava, kulturní tipy apod.) 
tvoří ve všedních dnech minimálně 
25 % z celkového objemu 
mluveného slova. Součástí 
zpravodajských relací a zejména pak 
servisu je také regionální složka. 
Počet víkendových zpravodajských 
relací a jejich umístění bude 
odpovídat aktuálnímu dění a míře 
potřeb veřejnosti. 

 

 
 Provozovatel chce provést změnu licenčních podmínek v návaznosti na změny 

rozhlasového trhu, přičemž navrhované změny mají více odpovídat současným potřebám 
posluchačů. 

 Provozovatel požádal o úpravu podílu mluveného slova, který je dle současných 
licenčních podmínek stanoven na 7 – 12% v denním průměru. Provozovatel namísto toho 
navrhuje stanovit podíl mluveného slova v pracovních dnech od 5 do 22 hodin na 6-10 %, 
v časovém pásmu od 22 do 5 hodin do 5 %, přičemž obsahem vysílání by měl být proud 
hudby a identifikace stanice s možností zařazení zpravodajských nebo servisních 
informací. O tuto změnu provozovatel žádá z důvodu zkvalitnění mluvených sdělení a 
zvýšení jejich atraktivnosti pro posluchače, kteří podle provozovatele očekávají v 



mluveném projevu stručnost, připravenost, výstižnost a takový styl vyjadřování, ve kterém 
se mohou snadno zorientovat.  Požadovaná změna není v rozporu se základní 
programovou specifikací daného programu a není změnou, která by zásadně změnila 
přínos programu pro posluchače.  

 Provozovatel dále požádal o změnu celkového podílu zpravodajských a servisních 
informací. Podíl zpravodajských relací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy, 
sněhové zpravodajství, reportáže) by měl nově tvořit ve všedních dnech minimálně 25 % 
z celkového objemu mluveného slova namísto původních 5 – 15%. Počet víkendových 
zpravodajských relací a jejich umístění by pak měl odpovídat aktuálnímu dění a míře 
potřeb veřejnosti; zpravodajství též bude obsahovat regionální informace v míře potřeb 
veřejnosti. Požadovaná změna zásadně nemění přínos programu pro posluchače a 
nevedla by k neudělení licence na základě veřejného slyšení.  

 
Navrhované změny nejsou v rámci celkového posouzení významným posunem licenčních 
podmínek v porovnání s licenčními podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním 
licenčním řízení a nemění charakter programu. Požadované změny by tudíž nevedly k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení a jsou 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. 
 
 
 

Poučení:  
 

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

 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Licenční podmínky programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01) 



Příloha - Licenční podmínky programu Hitrádio FM 

(licence č.j. Ru/103/01) 

 
Název programu: Hitrádio FM 
 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
 

Základní programová specifikace: Regionální hudebně zpravodajská rozhlasová stanice 

 
 
a) Profil stanice 
 

1. Hudební rozhlasová stanice 
 

2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění 
 

3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače 
 

4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata 
 

5. Zábava 
 

 

b) Charakteristika programu 
 

Základním posláním programu Hitrádia FM je stát se každodenním společníkem posluchači, 
který má za cíl příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout spolehlivý a 
hodnotný informační servis. Hlavní obsahovou prioritou Hitrádia FM je reflektovat ve vysílání 
děni v regionu a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního dění. 
 
 

c) Programové schéma 
 

Při sestavování programového schématu Hitrádia FM jsme vycházeli z běžného denního cyklu 
posluchačů, vývoje jejích očekáváni, potřeb a preferencí v jednotlivých částech dne, které 
vycházejí z životního a pracovního rytmu a jsou rozdílné ráno, dopoledne, odpoledne i večer. 
 
Jednotlivé denní části se tak na základě těchto preferencí liší podílem mluveného slova, který 
je nejvyšší v ranním vysílání, posílením informační nebo naopak zábavní složky vysílání, 
výběrem konkrétních programových prvků a témat a formou jejich zpracování. Vysílací 
schéma je navrženo tak, aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich posluchačů, 
nezávisle na tom, ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio FM poslouchat. 
 
Poměr mluveného slova v programu je v časovém pásmu od 5 do 22 hodin 6 - 10 %, v časovém 
pásmu od 22 do 5 hodin pak do 5 %, přičemž obsahem vysílání je zde proud hudby a 
identifikace stanice s možností zařazení zpravodajských nebo servisních informací. 

 
Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 
1) zpravodajství 
2) informace a servis 
3) malá publicistika 
4) zábava 
5) promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství 
 
 



d) Zpravodajství 
 

Aktuální zpravodajství, informující intenzivně, obsáhle a nezávisle především o regionálních 
událostech. Stranou nezůstanou ani nejdůležitější informace z ostatních regionů České 
republiky a ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, 
aktuálnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. 
 
Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní 
tipy apod.) tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova. 
Součástí zpravodajských relací a zejména pak servisu je také regionální složka. Počet 
víkendových zpravodajských relací a jejich umístění bude odpovídat aktuálnímu dění a míře 
potřeb veřejnosti. 
 
Zpravodajství musí přinášet přehled nejdůležitějších události. Výběrovými kritérii jsou 
aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají 
regionu, jsou ve většině případů prioritní. 
 
 

e) Hudební formát 
 

Hudební formát cíli do velmi rozsáhlé vrstvy posluchačů. Úkolem tohoto formám je poskytovat 
skladby z širšího hudebního spektra a ne být, díky úzce vymezeným hudebním stylům, 
zaměřen na menší skupiny posluchačů. Záběr skladeb se pohybuje v rozmezí od 90. let až po 
současné hudební trendy. Cílem hudebního programu Hitrádia FM je nabídnout posluchačům 
co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost. 
 
Hudební formát Hitrádia FM je založen na kontinuálním testováni písní. Díky těmto výsledkům 
dokáže pružné reagovat na potřeby posluchačů, kteří se tak přímo podílí na vlastní 
programové dramaturgii. 

 
Poměr české a slovenské hudební tvorby neklesne pod 10 %, což vyplývá ze struktury našich 
posluchačů. 

 

 
Kontrolovatelné programové prvky 
 

1. Poměr mluveného slova v programu je v časovém pásmu od 5 do 22 hodin 6 - 10 %, v 
časovém pásmu od 22 do 5 hodin pak do 5 %, přičemž obsahem vysílání je zde proud hudby 
a identifikace stanice s možností zařazení zpravodajských nebo servisních informací. 
 
2. Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní 
tipy apod.) tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova. 
 
3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti. 
 
4. Struktura hudebního formátu: Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci 
zahraniční neklesne pod 10 %. 
 



 

Jedn. identifikátor 426058-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10282/2021-
blu  
Sp. zn. 2021/662/blu  
Zasedání Rady   15-2021/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 31. 8. 2021, Praha 
 
 

  ROZHODNUTÍ 

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

rozhodnutí:  
 
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 
299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01 ze dne 9. května 
2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
názvu programu na nový název Hitrádio North Music, neboť tato změna by nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. 
 
 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 11. srpna 2021 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. 
RRTV/9630/2021-vra) provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název „Hitrádio North Music“. 
 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo společně s předmětnou žádostí vyvěšeno na 
elektronické úřední desce Rady dne 12. srpna 2021. Žádný subjekt se k předmětné žádosti 
nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že předmětné licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, 
nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení názvu programu. Rada 
podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze 
tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody 
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb. 

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



 
V daném případě byla licence udělena dne 9. května 2001 v licenčním řízení o jediném účastníku. 
Pro rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Změna názvu programu v daném 
případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť 
to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové 
skladby navrhované účastníky licenčního řízení.   
 
Zároveň i po udělení souhlasu se změnou názvu programu bude naplněn požadavek judikatury, 
dle které je potřeba předejít situaci, kdy by změna názvu programu mohla způsobit riziko, že si 
posluchači program pod novým názvem můžou zaměnit s jiným, již existujícím programem jiného 
provozovatele rozhlasového vysílání. V tomto ohledu je možno odkázat se např. na rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační 
stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto 
judikátu přitom mj. vyplývá, že zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze 
provozovateli, který vysílá program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované 
změně licenčních podmínek. Provozovatelem sítě tzv. Hitrádií (aktuálně tato síť zahrnuje celkem 
19 licencí k provozování rozhlasového vysílání) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je i 
provozovatelem programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01) a žadatelem v tomto správním 
řízení. Navrhovaná změna názvu by tedy nevedla k újmě provozovatele stávajícího 
zaměnitelného programu a byla by s výše citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu ve 
shodě. 
 
Na základě výše uvedeného Rada konstatovala, že vzhledem k tomu, že změna názvu programu 
v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence na základě veřejného 
slyšení, a zároveň by změna názvu programu nevedla k újmě případného provozovatele 
stávajícího zaměnitelného programu, není požadovaná změna v rozporu u ustanovením § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. ani se stávající judikaturou. Rada tedy s požadovanou změnou 
udělila souhlas a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 

Poučení:  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 



 

Jedn. identifikátor 495315-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10153/2022-
zab  
Sp. zn. RRTV/2022/460/zab  
Zasedání Rady   13-2022/poř. č. 6 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 30.8.2022, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

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

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

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

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

licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio North Music (licence č.j.: 

Ru/103/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

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

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

licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Hitrádio North Music 

(licence č.j.: Ru/103/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W na nové 

stanoviště Terezín 90,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 14 08 31 / 50 30 36. 

 

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

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Terezín 90,5 MHz / 

100 W souřadnice WGS 84: 14 08 31 / 50 30 36. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 3.5.2022 č.j. RRTV/5658/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele MEDIA 

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

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio North Music (licence 

č.j.: Ru/103/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W ze souřadnic WGS 

84:14E0836 / 50N3030 na nové souřadnice: 14E0831 / 50N3036. 

 

Rada odeslala výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

MEDIA BOHEMIA a.s.,  
z5pe5hw 



Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto 

z důvodu řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. 

přerušeno.  

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 03.06.2022 č.j.: RRTV/6614/2022-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

následující stanovisko. 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 27 604 zvýší na 28 333, tedy dojde v 

důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 729 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště. 

 

O předběžné koordinaci byl žadatel informován.  

 

Rada se na 10. zasedání poř.č. 3 seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení 

počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně 

stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W na nové stanoviště Terezín 90,5 MHz / 100 W 

souřadnice WGS 84, 14 08 31 / 50 30 36, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se 

sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Hitrádio North Music (licence 

č.j.: Ru/103/01) a souhlasila s dokončením předmětné koordinace. 

 

Dne 15.8.2022 č.j.: RRTV/9541/2022-vra obdržela Rada zkoordinovaný kmitočet: 

 

TEREZIN 90,5 MHz 

Souřadnice WGS 84: 14°08´31´´/ 50°30´36´´ 

ERPmax 0,1 kW 

 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o 

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Pro Terezín 90,5 MHz / 100 W byl stanoven počet obyvatel na 28 333. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

 

O koordinaci kmitočtu úřadu byl žadatel informován.  

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 

odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 



rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 

či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří 

o změně územního rozsahu vysílání.  

 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 

nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 

územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  

 

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 

případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 

představovaly pokrytí území větších parametrů. 

 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

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

 
 
 
Přílohy 
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Terezín 90,5 MHz 
 
 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-26 057/2022-613/II.vyř. ze dne 12. 8. 2022. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TEREZIN  90,5 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (28 333 obyvatel) 
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