RADA C E S K E R E P U B L I K Y
pro rozhlasové a televizní vysílání
10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: ¡nfo@rrtv.c2 http://www.rrtv.cz

ROZHODNUTI O UDĚLENI

LICENCE

Účastník řízení: Rádio Contact Liberec, spol. s r.o.
Na Okruhu 872/10
Liberec 1
PSČ:460 01
Jednatelé: PhDr. Jan Požický
Jarmila Požická
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají jednatelé
každý samostatně.

Č.j.:Ru/105/0l//^f
Zasedání Rady 8 bod 9
Vyřizuje : F.Kučer a
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

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti Rádio Contact Liberec, spol. s r.o., se sídlem v Liberci, Na Okruhu
872/10, I Č O : 14866285, l i c e n c i
k
provozování
rozhlasové
stanice
s n á z v e m Rádio Contact Liberec.

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007.
2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio Contact Liberec. Časový rozsah
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Nezávislá hudební, informační,
komerční rozhlasová stanice se zaměřením na oblast pokrytou signálem.

3) Technické prostředky určené k vysílání:

kmitočet 101,4 MHz/20 kW Liberec
dle příslušného listu 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 0512. Tyto údaje tvoří text 7 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušný list technických parametrů tvoří příloha č. 2.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0512, doručená Radě -dne
19.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 666, s údaji stanovenými v § 11
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové
stanice Rádio Contact Liberec, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí
nad Labem v oddíle C, vložce 188, ze dne 2.2.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od
ústavu Komerční banka a.s. pobočka Liberec ze dne 13.2.2001), předložené v průběhu správního
řízení a projednané při předběžném slyšení dne 18.4.2001 a při veřejném slyšení dne 25.4.2001.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s §
konstatovala, že udělením licence žadateli
sdělovacích prostředcích působících v České
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě
programu.

10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění,
nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu

Rada konstatovala, že společnost Rádio Contact liberec, spol. 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 skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v plamem 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 27.2.2001.

P

OUCENI

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 9.5.2001

předseda Ri

\

P Ř Í L O H A č.l
Název stanice:
Časový rozsah vysílání:
Základní charakteristika
programu:

.
.SP^ÍSPÍ..Liberep.
..24_hodjn_de_nně
nezávislá hudební, informační, komerční rozhlasová
stanice se z a m ^

Programová koncepce - skladba vysílání:
Původní, stávající i budoucí stěžejní programová koncepce R C L podporuje
profil, charakteristiku programu, programovou skladbu vysílání v základním pojetí
jednoznačně jako soukromou hudební rozhlasovou stanici s hlavní orientací nosné
hudební složky na hudební mix, proud, /.../ a to v rozsahu od šedesátých let po
současnost v celé šíři světové - zahraniční a české hudební tvorby, orientovaný a určený
pro nejširší veřejnost - pro posluchače ve věku od dvaceti do padesáti let
s odpovídajícími přesahy pod i nad uvedenou věkovou hranici. Současně je základem
profilu, programu i jeho skladby.
Na podkladě této nosné hudební složky je vytvořen a zpracován prostor pro:
- další průběžné hudební informace,zábavu(např.hudební a jiné hádanky, soutěže
apod.),
- kontaktní vstupy (např. oblíbené autosoutěže, soutěže, písně na telefon s přáním,
ankety, nabídky, atd.) a případně další programové bloky, pořady, atd.
- aktuální, pravidelné, nezkreslené zpravodajství. Tedy zajištění přesných
informací ze světa, z domova, v maximální míře převážně z regionu. /.../
Profil stanice R C L :

/.../
RCL zajišťuje dále v rámci hudebního profilu v programu zařazení a rotaci
základních hudebních žánrů pro něj vhodných - zejména pop, rock, soft rock, rock and
roli, v menší míře dance, disco, country, folk, (minimálně swing, okrajové žánry či takové
novinky - zde jen pečlivě vybrané a schválené spektrum na určenou dobu).
/.../

Charakteristika programu RCL a zajištění kontroly jeho realizace :
/.../
Program je koncipován /.../ v těchto hlavních rovinách :
a) - hudební - programově koordinovaný proud hudebních žánrů se všemi parametry,
informacemi, prvky a vstupy, dílčími programy (+znělky, jigly, bedy, efekty, atd.) dle
programového schématu (pondělí - pátek - víkendy - svátky) navozující zejména příjemnou
pohodu, dobrou náladu, formátovou stylovost, dostatek prostoru pro českou tvorbu, blízkost a
domácí atmosféru při poslechu,
b) - mluvené slovo - a s touto odbornou kategorií spojený komplex vědomostí,
návyků a profesních výkonů v jednotlivých oborech např .jeho podkladová připravenost,
kontaktní forma, časová a denní stylovost, obsah, přirozenost, český charakter odpovídající
programovému zaměření, profilu RCL, včetně stylovosti oslovení, zásad slušnosti, citu pro
improvizaci, odpovídajícím reakcím, v rozsahu i obsahu, správné výslovnosti, dýchání,
pohotovosti, přirozené artikulaci, dostatečné a vhodné slovní zásoby, barvy a posazení hlasu,
správné, jednotlivým vstupům a stylům odpovídající rychlosti, gradaci, uklidnění, přechodům,
rytmu, pomlkám, nádechům, náladám atd. Tato náročná oblast vyžaduje a má zajištěn
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dokonalý vnitřní systém, který zabezpečuje dosahování potřebných výsledků, které je na
všech úrovních potřebné neustále trénovat a zdokonalovat. Cílená pozornost je věnována
od výběru uchazečů jejich odbornému vzdělání a soustavnému zdokonalování - vlastní
studium, řízené samostudium, pravidelná spolupráce s profesionály zajišťujícími kvalitní
kurzy pro jednotlivé obory, jejich pravidelné hodnocení, kontrola dosažených výsledků atd.
c) - reklamní a všechny ostatní vstupy, prvky, součásti, které jsou rovněž
podstatnými a pravidelnými součástmi celého programu - dle spolehlivé technologie a
systému jsou zajištěny plně v souladu s programem a dohodnutými závazky.
/.../

Dalšími základními konkrétními charakteristikami programu R C L jsou
bezesporu vlastní poměry hudebních žánrů zahraniční a české produkce. /.../
R C L zajišťuje v souladu s původním projektem - z veškerého vysílacího času R C L ,
který je k dispozici v rozsahu vysílání 24 hodin denně - celkový poměr veškeré hudby
v programu v rozsahu cca do 60% z tohoto veškerého vysílacího času a z tohoto času (ze
60%) zahraniční hudbě věnuje přibližně 60%-70% a celé české produkci řádově 30% až
40%.
/.../
Návrh kontrolovatelných programových p a r a m e t r ů :
Veškerý vysílací čas R C L který j e k dispozici v rozsahu vysílání 24 hodin denně,
je rozdělen a využíván dle programu a jeho schématu jak nyní a stejně uvažován i do
budoucna následovně :
1) - kompletní hudební vysílání je ve výši celkem 60% z veškerého kompletního
vysílacího času R C L :
z toho pak hudební zahraniční produkce je ve výši celkem cca 60-70% času,
hudební česká produkce je ve výši cca 30-40% času.
2) - veškeré mluvené slovo zařazené do vysílání R C L je ve výši celkem 28% času
z veškerého kompletního vysílacího času R C L :
z toho pak veškeré zpravodajství je ve výši 13% času,
/.../
a veškeré ostatní moderované slovo-vstupy 15%.času.
3) - veškeré reklamní časy ve vysílání nyní průběžně od 6-10% dle období.
/.../

Programová skladba vysílání - základní vysílací schéma :
/.../
Všední dny pondělí až pátek
00:00-04:00 Noční linka 101,4
00:00-01:00
Zprávy-kontakty-informace - regionální
zadané informace, aktuality, určené zajímavosti, reklamní blok
sestřih hitparády (kromě soboty ráno), reklamní blok, písnička pro dnešní den
01 -.00-02:00
Hudební sny R C L
pozvánka do kina

2

02:00-03:00
03:00-04:00

04:00-08:00
04:00-05:00

05:00-06:00

06:00-07:00

07:00-08:00

08:00-09:00
08:00-09:00

09:00-11:00
09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-14:00
11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-18:00
14:00-16:00
14:00-15:00
15:00-16:00

zadané informace, určené zajímavosti, reklamní blok, horoskopy 1 .část,
reklamní blok, horoskopy 2.část
Kulturní servis RCL
zadané informace, aktuality, určené zajímavosti, reklamní blok
Zprávy-kontakty-informace - regionální
zadané informace, aktuality, určené zajímavosti, reklamní blok, recepty,
regionální událost
Dobré ráno s R C L
pozvánka do kina (pro noční směnu)
určené zajímavosti, reklamní blok, průběžně info počasí, doprava
reklamní blok, sestřih hitparády (kromě soboty ráno), písnička pro dnešní den
kulturní servis RCL
určené zajímavosti, průběžné info počasí, motoristé, reklamní bloky
regionální událost, blahopřání k svátku, pozvánka na akci
kulturní servis RCL
regionální událost, blahopřání k svátku, průběžně info počasí, doprava
reklamní bloky, písnička pro dnešní den
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
ranní soutěž, průběžně info počasí, doprava, reklamní bloky
písnička pro dnešní den, pozvánka na akci
Ranní pohoda na 101,4
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
regionální událost, kurzovní lístek, reklamní bloky, ranní soutěž,
pozvánka do kina
Eurokontakty na 101,4
Dopolední mix R C L
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
dopolední soutěž, reklamní bloky, blahopřání k svátku, popř. rozhovor,
písnička pro dnešní den
Písničky na telefon
Kulturní servis RCL
písně dle přání posluchačů, reklamní bloky
Denní mozaika R C L
Hudební nabídka R C L
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
info sport, dopolední soutěž, reklamní bloky, pondělí a pátek z regionálního
tisku, kurzovní lístek
Polední siesta
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
polední soutěž, reklamní bloky, horoskopy l.část a 2.část
Vysíláme rychlostí 101,4
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
pozvánka na akci, reklamní bloky, písnička pro dnešní den
Ještědská euroregionála R C L
Na plný plyn
Zprávy-kontakty-informace - regionální +počasí + dopravní informace
reklamní bloky, odpolední soutěže
Kulturní servis RCL
sestřih hitparády, reklamní bloky, odpolední soutěž, info počasí, doprava,
pozvánka do kina
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16:00-18:00
16:00-17:00
17:00-18:00

18:00-23:00
18:00-20:00
18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-23:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-04:00
23:00-24:00

Balíček plný cédéček
Zprávy-kontakty-informace + počasí
recepty, info pro motoristy, reklamní bloky, čas pro rozhovor
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
pouze pátek - z regionálního tisku, reklamní bloky, info počasí, doprava
odpolední soutěž, písnička pro dnešní den
Večerní spektrum R C L
Dobrý večer z Liberce
Zprávy-kontakty-informace + počasí
určené zajímavosti, reklamní bloky, večerní soutěž,
pouze v pátek - vyhlášení korespondenční soutěže a tip na výlet
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
kupujeme-prodáváme s RCL - inzeráty posluchačů, reklamní bloky,
písnička pro dnešní den
101,4 frekvence dobré nálady
Zprávy-kontakty-informace + počasí
večerní soutěž, reklamní bloky, určené zajímavosti, sestřih hitparády
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
reklamní bloky, určené zajímavosti, večerní soutěž, písnička pro dnešní den
Zprávy-kontakty-informace + počasí
určené zajímavosti, reklamní bloky, řidiči
Noční linka 101,4
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
recepty, určené zajímavosti, písnička pro dnešní den, reklamní bloky

Víkend - sobota
00:00-04:00 Noční linka 101,4
00:00-01:00
Zprávy-kontakty-informace - regionální
zadané informace, aktuality, určené zajímavosti, reklamní bloky
písnička pro dnešní den
01:00-02:00
Hudební sny R C L
pozvánka do kina, zadané informace, určené zajímavosti, reklamní blok,
horoskopy l.část, reklamní blok, horoskopy 2.část
02:00-03:00
Kulturní servis RCL
zadané informace, určené zajímavosti, reklamní blok
03:00-04:00
Zprávy-kontakty-informace - regionální
zadané informace, aktuality, určené zajímavosti, reklamní blok, recepty,
regionální událost, Tip na výlet
04:00-08:00 Víkendové probuzení s R C L
04:00-05:00
pozvánka do kina (pro noční směnu)
určené zajímavosti, reklamní blok, průběžně info počasí, doprava
reklamní blok, písnička pro dnešní den
05:00-06:00
kulturní servis RCL
určené zajímavosti, reklamní bloky, pozvánka na akci,
regionální událost, blahopřání k svátku, průběžně info počasí, doprava
06:00-07:00
kulturní servis RCL
regionální událost, průběžně info počasí, doprava, info motoristům,
reklamní bloky, písnička pro dnešní den
07:00-08:00
blahopřání k svátku, průběžně info počasí, doprava, reklamní bloky
písnička pro dnešní den, pozvánka na akci
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08:00-10:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-12:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-15:00
13:00-14:00

14:00-15:00
15:00-18:00
15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-23:00
18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-23:00
21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-04:00
23:00-24:00

Hudební promenáda R C L
Zprávy-kontakty-informace
+ počasí + dopravní' informace
tip na výlet, pozvánka na akci, z regionálního tisku, regionální událost,
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
čas na soutěž nebo rozhovor, písnička pro dnešní den, pozvánka do kina,
Hitparáda R C L
kulturní servis
hitparáda největších hitů současnosti - Top 20 a 5 hot news
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí + dopravní informace
hitparáda největších hitů současnosti - Top 20 a 5 hot news
Blahopřání s písničkou
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
blahopřání posluchačů k narozeninám a výročím
Sobotní odpoledne s R C L
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
určené zajímavosti, blahopřání k svátku, reklamní bloky,
písnička pro dnešní den
Zprávy-kontakty-informace - regionální +počasí + dopravní informace
odpolední soutěž, průběžně motoristé, určené zajímavosti, reklamní bloky
Písničky na víkend
kulturní servis
odpolední soutěž, z regionálního tisku, průběžně počasí, doprava,
sestřih hitparády, reklamní bloky, blahopřání k svátku
Pozvánka do kina
recepty, průběžně počasí, doprava, odpolední soutěž nebo rozhovor,
reklamní bloky, určené zajímavosti
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
průběžně počasí, doprava, odpolední soutěž, písnička pro dnešní den,
určené zajímavosti, reklamní bloky
Víkendové spektrum R C L
Zprávy-kontakty-informace + počasí
určené zajímavosti, průběžně počasí, doprava, podvečerní soutěž,
blahopřání k svátku, reklamní bloky
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
kupujeme-prodáváme s RCL - inzeráty posluchačů, reklamní bloky, písnička
pro dnešní den
Hot mix 101,4
Zprávy-kontakty-informace + počasí
večerní soutěž, sestřih hitparády, průběžně info počasí, doprava, reklamní
bloky, určené zajímavosti
Senza pelmel R C L
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
určené rozšířené zajímavosti, průběžně info motoristi, písnička pro dnešní
den, reklamní bloky
Zprávy-kontakty-informace + počasí
určené rozšířené zajímavosti, večerní soutěž, reklamní bloky, blahopřání k
svátku
Noční linka 101,4
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
recepty, určené zajímavosti, písnička pro dnešní den, reklamní bloky
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Víkend - neděle
00:00-04:00 Noční linka 101,4
00:00-01:00
Zprávy-kontakty-informace - regionální
zadané informace, aktuality, určené zajímavosti, reklamní blok
sestřih hitparády (kromě soboty ráno), reklamní blok, písnička pro dnešní den
01:00-02:00
Hudební sny R C L
pozvánka do kina, zadané informace, určené zajímavosti, reklamní blok,
horoskopy l.část, reklamní blok, horoskopy 2.část
02:00-03:00
Kulturní servis RCL
zadané informace, určené zajímavosti, reklamní blok
03:00-04:00
Zprávy-kontakty-informace - regionální
zadané informace, aktuality, určené zajímavosti, reklamní blok, recepty,
regionální událost
04:00-08:00 Víkendové probuzení s R C L
04:00-05:00
pozvánka do kina (pro noční směnu)
určené zajímavosti, reklamní blok, průběžně info počasí, doprava
sestřih hitparády, reklamní bloky, písnička pro dnešní den
05:00-06:00
kulturní servis RCL
určené zajímavosti, reklamní bloky, pozvánka na akci, regionální událost,
blahopřání k svátku, průběžně info počasí, doprava
06:00-07:00
kulturní servis RCL
regionální událost, průběžně info počasí, doprava, info motoristům,
reklamní bloky, písnička pro dnešní den
07:00-08:00
blahopřání k svátku, průběžně info počasí, doprava, reklamní bloky
písnička pro dnešní den, pozvánka na akci
08:00-13:00
Co rádi posloucháme na R C L
08:00-09:00
Oldies
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
Pozvánka na akci, z regionálního tisku, určené zajímavosti, reklamní bloky
09:00-13:00
Co rádi posloucháme na R C L - pokračování
09:00-10:00
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
dopolední soutěž, určené zajímavosti, čas pro rozhovor, reklamní bloky
10:00-11:00
kulturní servis
pozvánka do kina, blahopřání k svátku, určené zajímavosti, průběžně počasí,
doprava, reklamní bloky
11:00-12:00
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí + dopravní informace
dopolední soutěž, z regionálního tisku, písnička pro dnešní den, určené
zajímavosti, reklamní bloky
12:00-13:00
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
polední soutěž, blahopřání k svátku, určené zajímavosti, reklamní bloky
13:00-14:00
Písničky pro celou rodinu
13:00-14:00
Junior Box 101,4
Zprávy-kontakty-informace + počasí + dopravní informace
odpolední soutěž, sestřih hitparády RCL, určené zajímavosti, reklamní bloky
14:00-18:00
Nedělní párty s R C L
14:00-15:00
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí + dopravní informace
odpolední soutěž, písnička pro dnešní den, průběžně motoristi, reklamní
bloky, určené zajímavosti
15:00-16:00
kulturní servis
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16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-23:00
18.00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-23:00
21:00-22:00

22:00-23:00
23:00-04:00
23:00-24:00

odpolední soutěž, z regionálního tisku, průběžně info počasí, doprava, sestřih
hitparády, reklamní bloky
Pozvánka do kina
určené zajímavosti, recepty, průběžně info počasí, doprava, odpolední soutěž
nebo rozhovor, blahopřání k svátku, reklamní bloky
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
určené zajímavosti, odpolední soutěž, písnička pro dnešní den, průběžně
motoristi, reklamní bloky
Víkendové spektrum R C L
Zprávy-kontakty-informace + počasí
určené zajímavosti, průběžně počasí, doprava, podvečerní soutěž,
blahopřání k svátku, reklamní bloky
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
kupujeme-prodáváme s RCL - inzeráty posluchačů, reklamní bloky, písnička
pro dnešní den
Hitparáda Supermix 101,4
Zprávy-kontakty-informace + počasí
hitparáda hitů 90.tých let
Senza pelmel R C L
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
určené rozšířené zajímavosti, průběžně info motoristi, písnička pro dnešní
den, reklamní bloky
Zprávy-kontakty-informace + počasí
určené zajímavosti, večerní soutěž, reklamní bloky, blahopřání k svátku
Noční linka 101,4
Zprávy-kontakty-informace - regionální + počasí
recepty, určené zajímavosti, písnička pro dnešní den, reklamní bloky

Cílová skupina recipientů :
Celý dosavadní i nově předkládaný projekt na další období je shodně a beze změn
určen pro cílovou skupinu posluchačů ve věku 20 - 50 let /.../
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R A D A P R O 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
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Účastník řízení:
Rádio Contact Liberec spol. s r.o.
Na Okruhu 872/10
460 01 Liberec 1

J

l _

Souhlas s e změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
Č.j.:Rz/99/03/#í
Zasedání Rady 9 / bod 27
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Na základě žádosti účastníka řízení doručené Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen
25. 3. 2003 a zaevidované v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1164, s e podle ustanovení
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
za to, že Rada vyslovila souhlas s e změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/105/01 ze dne 9. 5. 2001, ve znění pozdějších změn,

spočívající ve změně licenčních podmínek, a to
»

snížení podílu mluveného slova ve vysílání na 21%, z toho
zpravodajství na 10%
ostatní mluvené slovo na 11%.

V Praze dne 27. 5. 2003

„Rada") dne
§ 21 odst. 3
zákonů, má
udělené na

RADA P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Králka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7181 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz
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Účastník řízení:
Radio Contact Liberec spol. s r.o.
Na Okruhu 872/10
460 01 Liberec

L
Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/87/05//Ji3
Zasedání Rady 8/ poř. č. 14
Vyřizuje: Michaela Zábojníkova

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 13. dubna 2005 toto

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio Contact Liberec
prostřednictvím
vysílačů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/105/01 ze dne 9. května 2 0 0 1 , ve znění pozdějších změn,
s e na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 11. března 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 568, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 3 1 . 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.
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.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti ž á d o s t i :
•
•
•
•
•

•
•

•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 1. března 2005;
čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 1 1 . března 2005;
potvrzení Finančního úřadu v Liberci, že k 28. únoru 2005 nemá daňové nedoplatky;
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Liberci, že ke dni 14. února 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 Liberec potvrzuje, že k 14. únoru 2005 nemá splatný nedoplatek
OZP ČR Liberec potvrzuje, že k 14. únoru 2005 nemá splatný nedoplatek
VOZP ČR Liberec potvrzuje, že k 11. únoru 2005 nemá splatný nedoplatek;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 1 1 . března
2005;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu:
PhDr. Jan Požický - 3. března 2005 - nemá záznam
Jarmila Požická - 4. března 2005 - nemá záznam;
čestné prohlášení, ž e n ě n í společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 1 1 . března 2005.

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.;
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce
za závažné porušení povinností 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 plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb.

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a
licenci prodloužila na dobu do 3 1 . 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 1 1 . března 2005.

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

R A D A P R O ROZHLASOVÉ A TELEY1ZNÍ VYSÍLÁNI
Králka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrlv.cz
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Účastník řízení:

'

Rádio Contact Liberec, spol. š r.o.
Na okruhu 872/10
460 01 Liberec 1

L_

J

ROZHODNUTÍ

Č.j.: Rz/137/05
Zasedání Rady 12 / poř. č. 35
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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízeni (správního řádu), v platném znění, udělila dne 14. června 2005

souhlas
s e změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio
Contact Liberec, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/105/01 ze dne 3 1 . května 2001 (ve znění změn), o
kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 26. května 2005, a to:

změnou licenčních podmínek spočívajících ve snížení podílu mluveného slova na 15 % celkové vysílací
plochy, z toho zpravodajství na 7%.

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 stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
dne 6. června 2005.

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

V Praze dne

/ L června 2005

Rádio Contact Liberec spol. s r.o.
IČ: 14866285
Na Okruhu 872/10
460 01 Liberec
Česká republika

Sp. znVIdent.: 2010/1367/CUN/RCL
Naše zn.: CUN/4447/2010
Zasedání Rady č. 24 - 2010 / poř.č.: 50

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a §
21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala
toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli Rádio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu
872/10, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Contact Liberec (licence č.j.
Ru/105/01 ze dne 9. května 2001) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., to konkrétně
stanovením minimálního podílu mluveného slova na 14-15%, minimálního podílu zpravodajství na 67% a zrušení podmínky s minimálním rozsahem reklamy s tím, že nově bude dodržován maximální
zákonný podíl reklamy.
Součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1, která obsahuje aktuálně platnou programovou skladbu
vysílání programu Rádio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01 ze dne 9. května 2001)
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 13. září
2010.

4447-1

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 d n e :

JUDr. Kateřina Kalistová

21.12.2010

předsedkyně
Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: D o k u m e n t (ostatní,

4447-2

21.12.2010,)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2010.12.21 17:13:41 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 1
Programová skladba vysílání - (základní programové vysílací schéma RCL):
Pondělí - pátek:
6:00-9:00
Zpravodajství, zařazované vždy v celou. Zprávy z domova, světa i regionu
Náladový formátový hudební mix Dopravní informace, počasí, čas,
Informační servis s regionálními aktualitami z oblasti kultury, sportu atd.
Možná případná interaktivita s posluchači - např.ranní soutěž atd.
9:00-14:00
Zpravodajství - vždy v celou. Zprávy z domova, světa i regionu.
Formátový hudební mix
Servisní informace - doprava, počasí, čas, případně sport, kultura
Prostor pro interaktivitu s posluchači
14:00-18:00
Zpravodajství vždy v celou. Domov, svět, region, nebo ohlédnutí se za událostmi dne.
Pohodový formátový hudební mix Kulturní regionální tipy, pozvánky, čas, Prostor pro
interaktivitu s posluchači
18:00 -22:00
Zpravodajství - vždy v celou, buď shrnující, nebo regionální, čas,
Formátový hudební mix - to nej lepší z hudebního světa
22:00-6:00
Formátový hudební mix - noční hudební proud s odpovídajícím mluveným slovem,
Prostor pro případné reprízy, vybrané zprávy, pořady, formátové zajímavosti ap., vstupy
pro identifikaci rádia.
Víkendové vysílání (včetně svátků)
Kopíruje týdenní schéma, souhrnné zpravodajství začíná od 7:00 hodin v celou.
Formátový, pohodový hudební mix
Vložení formátových koncepčních pořadů, reakce na víkendové aktivity posluchačů.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2
TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885
www.rrtv.cz

Rádio Contact Liberec spol. s r. o.
Na okruhu 10/872
46001 Liberec-Staré Město
Česká republika
Sp. zn./ldent.: 2014/294/bar/Rad
Č.j.: b a r / 1 5 2 3 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 9 - 2 0 1 4 / p o ř . č . : 2 6

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto

ROZHODNUTI

Rada uděluje společnosti Rádio Contact Liberec spol. s r. o. se sídlem Na okruhu 10/872, 460 01 Liberec-Staré Město, identifikační číslo 14866285, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
231/2001 Sb., pro program Rádio Contact Liberec na kmitočtu 101,4 MHz o vyzářeném výkonu 20 kW
z vysílacího stanoviště Liberec na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Rádio Contact Liberec
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 101,4 MHz / 20 kW, vysílací stanoviště Liberec
Základní programová specifikace:
Nezávislá hudební, informační, komerční rozhlasová stanice se zaměřením na oblast pokrytou signálem
Další programové podmínky:

Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/105/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Společnost Rádio Contact Liberec spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio
Contact Liberec šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/105/01
ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/87/05 ze dne
27. 4. 2005 prodloužena do 3 1 . 12. 2015.

1523-1

Dne 19. března 2014 pod čj. 2228/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio Contact Liberec
spol. s r. o. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října
2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel Rádio Contact Liberec spol. s r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem
stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém
vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k 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 20. 3.
2014.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence,
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném
usnesením vlády.

V Praze dne: 29.4.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a ,

„,.„„ „
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vysílání

29.4.2014, d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.05.02 10:40:58 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha k dopisu č.j. ČTÚ-16 845/2014-613

D i a g r a m využití rádiového kmitočtu L I B E R E C 101,4 M H z s t a n o v e n ý v ý p o č t e m podle vyhlášky
č. 2 2 / 2 0 1 1 Sb. o z p ů s o b u stanovení pokrytí s i g n á l e m z e m s k é h o r o z h l a s o v é h o vysílání v e v y b r a n ý c h
kmitočtových p á s m e c h - m o d r á barva.
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Jedn. identifikátor 389191-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/1274/2021-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

26. 1. 2021, Praha

2020/948/blu
2-2021/poř. č. 17

Radio Contact Liberec, spol. s r.o.
Na Okruhu 872/10,
Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec

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 Radio Contact Liberec, spol. s r.o., IČ: 14866285, se sídlem Na
Okruhu 872/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Contact
Liberec (licence č.j. Ru/105/01) 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.

Odůvodnění:
Dne 9. prosince 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/16027/2020-vac) provozovatele Radio Contact Liberec, spol. s r.o. o udělení předchozího
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Radio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01) 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 15. prosince 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.

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. Předpokladem takovéhoto posouzení
je pak srovnání současných licenčních podmínek programu s navrhovanými změnami, které je
obsaženo v tabulce uvedené níže. Základní programová specifikace (Nezávislá hudební,
informační, komerční rozhlasová stanice se zaměřením na oblast pokrytou signálem) zůstává
beze změny.
Základní
programová
specifikace

Současný
stav

Navrhované
změny




Zpravodajství a
servisní informace

Hudební formát

Mluvené slovo

Nezávislá
hudební,
informační,
komerční
rozhlasová
stanice se
zaměřením na
oblast
pokrytou
signálem

hlavní orientací nosné
hudební složky na
hudební mix, proud, a to
v rozsahu od
šedesátých let po
současnost v celé šíři
světové - zahraniční a
české hudební tvorby,
orientovaný a určený pro
nejširší veřejnost-pro
posluchače ve věku od
dvaceti do padesáti let s
odpovídajícími přesahy
pod i nad uvedenou
věkovou hranici

minimálně 1415 %.

Podíl zpravodajství
specifikován ve výši
min. 6-7 % celkového
vysílacího času.
Zpravodajství je
součástí programové
skladby vysílání, a to
každou celou hodinu
ve všedních dnech od
6. do 22. hodiny a ve
víkendových a
svátečních dnech od 7.
do 22. hodiny

Nezávislá
hudební,
informační,
komerční
rozhlasová
stanice se
zaměřením na
oblast
pokrytou
signálem

hlavní orientací nosné
hudební složky na
hudební mix, proud, a to
v rozsahu od
osmdesátých let po
současnost v celé šíři
světové - zahraniční a
české hudební tvorby,
orientovaný a určený pro
nejširší veřejnost-pro
posluchače ve věku od
dvaceti do padesáti let s
odpovídajícími přesahy
pod i nad uvedenou
věkovou hranici

8-15 % z
veškerého
kompletního
vysílacího času

Podíl zpravodajství a
servisních informací
(zpravodajství, počasí,
doprava, kulturní tipy
apod.) tvoří ve
všedních dnech
minimálně 20 % z
celkového objemu
mluveného slova.
Součástí
zpravodajských relací
a servisu je regionální
složka.

Cílová skupina programu (20 – 50 let s přesahy) zůstává beze změny.
Provozovatel žádal o změnu hudebního formátu programu, přičemž podle něj stávající
hudební formát a to zejména pokud jde o skladby z 60. let minulého století, neodpovídá
aktuálním potřebám a požadavkům cílové skupiny programu. Proto navrhl provozovatel
v této části licenčních podmínek vypustit hranici „šedesátých let“ a nahradit ji
„osmdesátými léty“, přičemž ostatní části licenčních podmínek týkající se hudebního
formátu programu zůstávají beze změny.





Provozovatel dále žádal o úpravu podílu mluveného slova, který je dle současných
licenčních podmínek stanoven na minimálně 14 – 15%. Provozovatel namísto toho
navrhuje stanovit podíl mluveného slova na 8 – 15 %, přičemž touto navrhovanou změnou
dojde zároveň k navýšení podílu hudebního vysílání uvedeného v seznamu
kontrolovatelných programových parametrů ze současných 60 % na hodnotu cca 60-80%
celkového vysílacího času. O tuto změnu provozovatel žádal 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 žádal o změnu celkového podílu zpravodajských a servisních informací.
V aktuálních licenčních podmínkách je podíl zpravodajství specifikován ve výši min. 6-7
% celkového vysílacího času; zpravodajství je přitom součástí programové skladby
vysílání, a to každou celou hodinu ve všedních dnech od 6. do 22. hodiny a ve
víkendových a svátečních dnech od 7. do 22. hodiny. Nově by měl podíl zpravodajských
relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy apod.) tvořit ve
všedních dnech minimálně 20 % z celkového objemu mluveného slova; součástí
zpravodajských relací a zejména pak servisu by měla zůstat regionální složka. Počet
víkendových zpravodajských relací a jejich umístění by pak měl odpovídat aktuálnímu
dění a míře potřeb veřejnosti. Provozovatel zde uvedl, že z jeho aktuálních poznatků o
rozhlasovém trhu vyplývá, že navrhované nastavení bude ve své variabilitě lépe
vyhovovat potřebám posluchačů, zejména z důvodu možnosti zařazení zpravodajské
relace také mimo původně vymezené časy s ohledem na aktuální dění. 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 Radio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01)

Příloha - Licenční podmínky programu programu Radio Contact Liberec
(licence č.j. Ru/105/01)
Označení názvu programu:

Radio Contact Liberec

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Základní programová specifikace: Nezávislá hudební, informační, komerční rozhlasová
stanice se zaměřením na oblast pokrytou signálem

Programová skladba vysílání:
Pondělí - pátek:
6:00 - 9:00
Zprávy z domova, světa i regionu, servisní informace - např. doprava, počasí, čas, kultura, sport
atd.
Náladový formátový hudební mix.
Možná případná interaktivita s posluchači - např. ranní soutěž apod.
9:00 - 14:00
Zprávy z domova, světa i regionu, servisní informace - např. doprava, počasí, čas, sport, kultura.
Formátový hudební mix.
Prostor pro interaktivitu s posluchači.
14:00 - 18:00
Zprávy z domova, světa i regionu, nebo ohlédnutí se za událostmi dne, servis - např. kulturní tipy,
pozvánky, čas.
Pohodový formátový hudební mix.
Prostor pro interaktivitu s posluchači.
18:00 - 22:00
Možnost zařazení zpráv nebo servisu podle aktuální míry potřeb.
Formátový hudební mix.
22:00 - 6:00
Formátový hudební mix - noční hudební proud s odpovídajícím mluveným slovem, prostor pro
případné reprízy, vybrané zprávy, pořady, formátové zajímavosti apod., identifikace rádia.
Víkendové vysílání (včetně svátků)
Kopíruje týdenní schéma, počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění odpovídá
aktuálnímu dění a míře potřeb veřejnosti.
Formátový, pohodový hudební mix.
Prostor pro vložení formátových koncepčních pořadů, reakce na víkendové aktivity posluchačů.

Návrh kontrolovatelných programových parametrů:
1. Hudební vysílání je ve výši celkem 60-80 % z veškerého kompletního vysílacího času RCL, z toho pak hudební zahraniční produkce je ve výši celkem cca 60-70 % času, - hudební česká
produkce je ve výši cca 30-40 % času.
2. Veškeré mluvené slovo zařazené do vysílání RCL je ve výši 8-15 % z veškerého kompletního
vysílacího času RCL.
3. Podíl zpravodajství a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy apod.)
tvoří ve všedních dnech minimálně 20 % z celkového objemu mluveného slova. Součástí
zpravodajských relací a servisu je regionální složka

Jedn. identifikátor 402665-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5072/2021-str
RRTV/2021/219/str
7-2021/poř. č. 5

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

13.4.2021, Praha

Radio Contact Liberec spol. s r.o.
7dwv54u

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst.
1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 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 Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu
872/10, PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
v převodu obchodních podílů ve společnosti žadatele ve výši 100 % ze stávajících společníků žadatele na
společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení.
Odůvodnění:
Dne 16. března 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/3966/2021-vac) provozovatele Radio Contact
Liberec spol. s r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001
Sb., spočívající v převodu obchodních podílů ve společnosti ve výši 100 % ze stávajících společníků
žadatele na společnost MEDIA BOHEMIA a.s.

Současný stav
Radio Contact Liberec spol. s r.o.

Požadovaná změna
Radio Contact Liberec spol. s r.o.

Společníci:

Společník:

PhDr. Jan Požický, dat. nar. 4. června 1950
Obchodní podíl: 83 %
Vklad: 100 000,- Kč

MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586
Obchodní podíl: 100 %
Vklad: 120 000,- Kč

Jarmila Požická, dat. nar. 22. července 1952
Obchodní podíl: 17 %
Vklad: 20 000,- Kč

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 22.3.2021 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané žádosti
nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské
nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů. 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).
Dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna rozhodnout o změně skutečností
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je
povinna své rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené
lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas.
Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní
programovou specifikaci nelze měnit. Rada může řízení přerušit, v takovém případě Rada v usnesení o
přerušení řízení uvede, z jakého důvodu řízení přerušuje; po dobu přerušení řízení lhůty neběží 10).
Podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání s licencí,
který je právnickou osobou, nebo jeho společník po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby
podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. Osobám, které byly společníky právnické
osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, přitom musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 %
hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence.
§ 56 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. stanoví, že jestliže je jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba
držitelem více licencí k provozování jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, nesmí pokrytí České
republiky jejím vysíláním v celkovém součtu licencí k provozování jiného než celoplošné-ho rozhlasového
vysílání přesáhnout 300 % celkového počtu obyvatel České republiky, počítáno podle údajů vyplývajících
z posledního sčítání lidu, přičemž do celkového počtu obyvatel České republiky se započítává vždy každý
pokrytý obyvatel tolikrát, kolik programů vysílaných na základě všech jí držených licencí k provozování
jiného než celoplošného rozhlasového vysílání může přijímat.
Dle § 56 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. se jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba může
majetkově podílet na podnikání více provozovatelů jiného než celoplošného rozhlasového vysílání pouze
v případě, že celkové pokrytí obyvatel České republiky vysíláním všech provozovatelů jiného než
celoplošného rozhlasového vysílání, na jejichž podnikání se tato osoba podílí, nepřesáhne 300 %
celkového počtu obyvatel České republiky, počítáno podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu,
přičemž do celkového počtu obyvatel České republiky se započítává vždy každý pokrytý obyvatel tolikrát,
kolik programů vysílaných všemi provozovateli jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, na jejichž
podnikání se tato osoba podílí, může přijímat.
Rada rozhodla o udělení požadovaného souhlasu s převodem obchodních podílů, neboť v jeho důsledku
nedojde k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.
S požadovanou změnou licence je možné vyslovit souhlas i s ohledem na ustanovení § 21 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., neboť od udělení licence (č.j. Ru/105/01 ze dne 9.5.2001) provozovatele Radio Contact
Liberec spol. s r.o. již uplynulo 5 let. Rovněž se nejedná o takovou změnu licence, která by vedla k
jejímu neudělení na základě veřejného slyšení, neboť to je určeno výhradně k projednání otázek týkajících
se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.

V poslední řadě je souhlas možné udělit i se zřetelem na ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006, o
střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.
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

Jedn. identifikátor 415494-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/8544/2021-str
RRTV/2021/463/str
12-2021/poř. č. 13

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

29.6.2021, Praha

Radio Contact Liberec spol. s r.o.
zkratka: RCL spol. s r.o.
7dwv54u

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst.
1 písm. e) 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 Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu
872/10, PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
společenské smlouvy společnosti provozovatele, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení.
Nové znění společenské smlouvy tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 20. května 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/6850/2021-vra) provozovatele Radio Contact
Liberec spol. s r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně společenské smlouvy.

Současný stav
Radio Contact Liberec spol. s r.o.

Požadovaná změna
Radio Contact Liberec spol. s r.o.

Statutární orgán: Jednatelé

Statutární orgán: Jednatel

Počet členů: 2

Počet členů: 1

Způsob jednání:
Jednatel jedná jménem společnosti navenek
samostatně.

Způsob jednání:
Jednatel jedná jménem společnosti navenek
samostatně. Podepisování za společnost se
děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní
firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Valná hromada:
Do působnosti valné hromady náleží:
f) udělování pokynů jednateli a schvalování
koncepce podnikatelské činnosti společnosti,
nejsou-li v rozporu s právními předpisy.

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 24. května na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané žádosti
nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu rozdělení
hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské
nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů. 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).
Dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna rozhodnout o změně skutečností
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je
povinna své rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené
lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas.
Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní
programovou specifikaci nelze měnit. Rada může řízení přerušit, v takovém případě Rada v usnesení o
přerušení řízení uvede, z jakého důvodu řízení přerušuje; po dobu přerušení řízení lhůty neběží 10).
V daném případě se nejedná o takovou změnu licence, která by vedla k jejímu neudělení na základě
veřejného slyšení, neboť to je určeno výhradně k projednání otázek týkajících se programové skladby
navrhované účastníky licenčního řízení. Rada tudíž rozhodla o udělení požadovaného souhlasu, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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

Přílohy
Společenská smlouva

Společenská smlouva společnosti Rádio Contact Liberec
spol. s r. o.
I. Firma a sídlo společnosti
Firma společnosti je: Rádio Contact Liberec spol. s r. o.
Sídlem společnosti je: Liberec

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- rozhlasové vysílání
- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti chráněných zvláštními zákony, jejich původci
včetně vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
v rozsahu § 3 odst. lb) zák. č. 455/91 Sb.

III. Společníci
Společníkem společnosti je:

MEDIA BOHEMIA a. s., IČO: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2
IV. Vkladv a podílv

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná
zvláštní práva a povinnosti.

Společník MEDIA BOHEMIA a. s., IČO: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, má vklad do základního kapitálu ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno
sto dvacet tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: sto
procent).

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez souhlasu valné
hromady; podíl nebo jeho část na osobu, která není společníkem, může převést jen se souhlasem
valné hromady. Podíl společníka lze rozdělit pouze v souvislosti sjeho převodem nebo
přechodem, k rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady.
Smrtí společníka nebo zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na dědice
fýzické osoby nebo právního nástupce právnické osoby.

Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez
jakéhokoliv omezení.

V. Vvše základního kapitálu
Základní kapitál společnosti činí 120.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých).

VI. Orgánv společnosti

Orgány společnosti jsou:
- valná hromada (jediný společník)

- jednatel

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti
valné hromady;
b) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných
právních skutečností;

c) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a
poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;

d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;

e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, kjejímuž zcizení se
vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;
f) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti,
nejsou-li v rozporu s právními předpisy.

Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu
stanoveném pod bodem a) až f). Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí
společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu.
Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným
časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního
rozhodnutí předložen.
Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti
jiných orgánů společnosti.

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají tříčtvrtinovou
většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč vkladu.
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků.
Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje:

a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,
b) k přijetí rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,
c) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

d) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky
vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti.
K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností
pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské
smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.

Jednatel
Společnost má jednoho jednatele.
Jednatel jedná jménem společnosti navenek samostatně. Podepisování za společnost se děje tak,
že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

VII. Právní poměry ve společnosti

Společnost se podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Jedn. identifikátor 417281-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/8827/2021-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

20. 7. 2021, Praha

Radio Contact Liberec, spol. s r.o.
Na Okruhu 872/10,
Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec

2021/516/blu
13-2021/poř. č. 24

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

rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec, spol. s r.o., IČ: 14866285, se sídlem Na
Okruhu 872/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Contact
Liberec (licence č.j. Ru/105/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně nový název Rádio BLANÍK Liberec, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 7. června 2021 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/7549/2021-vra) provozovatele Radio Contact Liberec, spol. s r.o. o udělení předchozího
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Radio Contact Liberec (licence č.j. Ru/105/01) podle ustanovení § 21 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio
BLANÍK Liberec.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. Rada podle
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo vyvěšeno dne 14. června 2021 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.

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 přitom v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení
licence na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.
Ve věci možné zaměnitelnosti názvu programu je možno uvést rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalobce proti
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto judikátu mj. vyplývá, že
zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze provozovateli, který vysílá
program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované změně licenčních
podmínek. Nejvyšší správní soud mj. konstatoval následující: Na základě analogické aplikace
těchto ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. lze tedy učinit závěr, že žalovaná neudělí písemný
souhlas se změnou označení názvu programu i v případě, že označení (název) programu by bylo
zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu, ledaže by s tím dotčený provozovatel
rozhlasového či televizního vysílání souhlasil. V takovém případě totiž zaměnitelností nedochází
k újmě provozovatele stávajícího programu rozhlasového či televizního vysílání a tím ani k
nekalosoutěžnímu jednání. Zaměnitelnost označení (názvu) dvou programů učiněná ve shodě s
jejich provozovateli nelze, stejně jako u právem chráněného označení jiných výrobků či služeb
formou ochranné známky, hodnotit jako skutečnost, která by způsobila újmu jiným
provozovatelům vysílání nebo rozhlasovým posluchačům či televizním divákům a byla by
důvodem pro neudělení souhlasu se změnou označení názvu programu. Zadavatelé reklamy totiž
uzavírají příslušné smlouvy s jednotlivými provozovateli vysílání, nikoliv s rozhlasovými či
televizními programy, a jsou bezpochyby jako profesionálové v daném oboru obeznámeni s tím,
kdo je provozovatelem konkrétního programu, na němž chtějí svou reklamu odvysílat. Rozhlasoví
posluchači a televizní diváci jsou pak jistě schopni během krátké doby odlišit rozdílnou
programovou specifikaci dvou programů s obdobným označením (názvem).
Provozovatelem sítě „Rádio BLANÍK“ je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je též jediným
společníkem provozovatele Radio Contact Liberec, spol. s r.o. (tuto skutečnost provozovatel
uvádí i ve své žádosti, která je předmětem tohoto řízení). Bylo tudíž možno dovodit, že změna
názvu programu by v případě udělení souhlasu nezpůsobila škodu provozovateli programu
obdobného názvu a že žádost o změnu názvu programu byla učiněna ve shodě. Navrhovaná
změna názvu by tedy nevedla k újmě provozovatele stávajícího zaměnitelného programu a byla
by s výše citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu v souladu.
Provozovatel přitom v rámci své předmětné žádosti prohlašuje, že v případě udělení souhlasu se
změnou označení názvu programu nebude přejímat program jiného provozovatele, resp. jeho
podstatných částí, a ani se nebude podílet na společném sestavování programů nebo jejich
podstatných částí s jiným provozovatelem, ani na jejich současném šíření. Provozovatel dle
svého prohlášení plánuje nadále vytvářet a šířit svůj program samostatně, jako doposud.
Navrhovaná změna označení názvu programu na to dle žádosti provozovatele nebude mít vliv.
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Zároveň by změna názvu programu nevedla k újmě případného
provozovatele stávajícího zaměnitelného programu. Rada tedy mohla s požadovanou změnou
názvu programu 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.

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

Jedn. identifikátor 451004-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/15718/2021-str
RRTV/2021/842/str
22-2021/poř. č. 6

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

21.12.2021, Praha

Radio Contact Liberec spol. s r.o.
7dwv54u

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 Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu
872/10, PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK Liberec (licence č.j. Ru/105/01 ze dne 9.5.2001) podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na
nový název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení.

Odůvodnění:
Dne 9. listopadu 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/14147/2021-vra) provozovatele Radio
Contact Liberec spol. s r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK Liberec (licence č.j. Ru/105/01 ze
dne 9.5.2001) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název Rádio BLANÍK.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu. Rada podle ustanovení § 21 odst.
3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s
kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
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 10. listopadu 2021 na elektronické úřední desce. Žádný subjekt se k podané
žádosti nevyjádřil.
Provozovatelem rozhlasové sítě „Rádio BLANÍK“ je společnost MEDIA BOHEMIA, a.s., která je rovněž
jediným společníkem provozovatele Radio Contact Liberec spol. s r.o. a součástí žádosti je též souhlas
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. s požadovanou změnou názvu.
Rada již na svém 13. zasedání konaném dne 20. července 2021 udělila provozovateli Radio Contact
Liberec spol. s r.o. souhlas se změnou původního názvu programu Radio Contact Liberec na nový název
Rádio BLANÍK Liberec. Nyní požadovaná změna je odůvodněna obchodně marketingovými záměry

provozovatele. V důsledku požadované změny nedochází ke změně licenčních podmínek ani základní
programové specifikace.
Změna názvu programu sama o sobě nezakládá důvod pro neudělení licence na základě veřejného slyšení,
neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové
skladby navrhované účastníky licenčního řízení a Rada tudíž rozhodla, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

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 472277-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5027/2022-str
RRTV/2022/318/str
6-2022/poř. č. 5

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

12.4.2022, Praha

JUDr. Olga Erhartová
6vbhqs9
MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw
AZ Media a.s.
s7nczqu
RADIO ZLÍN, spol. s r.o.
4h5v6hn
Radio Contact Liberec spol. s r.o.
7dwv54u
První rozhlasová s.r.o.
pjkvj2y

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 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 podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností AZ
Media a.s., IČ: 25648837, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, Radio Contact Liberec spol. s r.o.,
IČ: 14866285 a První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, coby zanikajících společností, formou fúze
sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 26765586.
Rozhodným dnem požadované fúze je 1.1.2022.
Odůvodnění:
Dne 16. března 2022 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/4061/2022-vra) JUDr. Olgy Erhartové,
advokátky ev. č. 9170, coby právního zástupce společností MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, AZ
Media a.s., IČ: 25648837, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, Radio Contact Liberec spol. s r.o.,
IČ: 14866285 a První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, o udělení souhlasu s přeměnou provozovatelů
rozhlasového vysílání AZ Media a.s., IČ: 25648837, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, Radio Contact
Liberec spol. s r.o., IČ: 14866285 a První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, coby zanikajících společností,
formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 26765586.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 18. března 2022 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.
Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil.
Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více než jedné právnické osoby – provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí,
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným
nebo akciové společnosti.

Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. disponuje 100% majetkovou účastí ve všech výše uvedených
společnostech. Jediným společníkem, resp. akcionářem uvedených provozovatelů se společnost MEDIA
BOHEMIA a. s. stala na základě těchto rozhodnutí Rady:
o AZ Media a.s. – sp. zn. RRTV/2021/121/str ze dne 23.3.2021
o RADIO ZLÍN, spol. s r.o. – sp. zn. RRTV/2021/123/blu ze dne 23.3.2021
o Radio Contact Liberec spol. s r.o. – sp. zn. RRTV/2021/219/str ze dne 13.4.2021
o První rozhlasová s.r.o. – sp. zn. RRTV/2021/876/blu ze dne 18.1.2022
Dle výpočtu pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých provozovatelů,
majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů, který byl proveden Českým telekomunikačním
úřadem ve dnech 1.6. až 16. 6. 2021 a se kterým byla Rada seznámena na svém 13. zasedání (bod 29)
konaném dne 20. července 2021 vyplývá, že v důsledku požadované změny nedojde k porušení ustanovení §
56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel MEDIA BOHEMIA a. s., společně s provozovateli
AZ Media a.s., RADIO ZLÍN, spol. s r.o., Radio Contact Liberec spol. s r.o. a První rozhlasová s.r.o. pokrývají
svým vysíláním 267,8 % obyvatel České republiky.
Požadovaný souhlas je možné rovněž udělit i s ohledem na ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb.
o střetu zájmů, přičemž rozhodným dnem předmětné fúze je 1.1.2022.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a § 65 zákona č. 150/2002 Sb.
správní žaloba přípustná.

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

