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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 dne 1. října 2013 toto 

Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje městu Luže, IČ: 270440, náměstí Plk. 
Josefa Koukala 1/0, 53854 Luže, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Luže 
prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 93,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W na dobu 8 let. 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Dle souboru technických parametrů 
Luže 93,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 01 47 / 49 53 26 

Program bude šířen regionálně. 

Základní programová specifikace: 
Hudební stanice se zprávami 

Další programové podmínky: 
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 1 
o jednom listu. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných na 
území pokrytém vysíláním na kmitočtu Luže 93,2 MHz / 1 0 0 W a příloha č. 3 - Předpokládaný územní 
rozsah vysílání na kmitočtu Luže 93,2 MHz /100 W. 

Odůvodnění: 

Dne 27. května 2013 č.j. 5444 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

R O Z H O D N U T I 
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LUŽE 93,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 16 01 47 / 49 53 26 
ERPmaxIOO W 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daného souboru technických parametrů přijímat, je použit 
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 
Výpočet byl proveden dne 23. května 2013. 

Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílače Luže 93,2 MHz / 100 W 
zásobeno cca 10 941 obyvatel. Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu 
pokrytí s rušením a je zatížen statistickou chybou. 

Rada na 11. zasedání poř. č. 8 / 2013 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání 
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 16 01 4 7 / 4 9 53 26 se lhůtou pro doručení žádostí do 25. července 2013 do 17:00 
hodin. 

Ve stanovené lhůtě byla Radě doručena jedna žádost tohoto žadatele: 

Město Luže, IČ: 270440, náměstí Plk. Josefa Koukala 1/0, 53854 Luže. 

Jediný účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000, - Kč dne 11. října 2012 a 10 000,- Kč dne 
9. srpna 2013 podle položky 67 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení nařídila 
předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se konalo 
dne 3. září 2013 v 16:30 hodin. 

Na základě přezkoumání obsahu podané žádosti včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastníku 
řízení Rada dospěla k závěru, že účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí splnil předpoklady 
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jeho žádost o udělení 
licence obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona. 

Rada provedla hodnocení účastníkem podané žádosti o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně 
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence 
uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu 
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového 
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., který Rada přijala 
jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 21 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). Rada je přesvědčena, že 
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň nijak 
rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady jako 
kolektivního orgánu. Postup podle uvedených pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou 
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady o udělení licence. 

Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení 
§ 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další kritéria (což však 
nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií určených zákonem) 

4337-2 



a není ani oprávněna s ohledem na kogentní povahu těchto ustanovení posuzovat jen některá z uvedených 
kritérií. 

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže zákon v rámci 
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí 
o licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení. 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě, 
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí: 
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků 

dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal, 
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, 
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů 

rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, 
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby, 
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. 

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností významných 
pro rozhodnutí o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada předem pro 
jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též z manuálu, v němž 
uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných skutečností významných 
pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje přednostně, a to s cílem respektovat 
a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné 
porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na 
základě souměřitelných kritérií. 

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada 
v rámci jednotl ivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila 
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria: 

1) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- finanční spolehlivost žadatele (0-1 b.) 
- finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b.) 
- způsob financování vysílání (0-1 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání 
- stadium existence žadatele 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

2) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze zkušenost 
s terestrickým vysíláním (0-1 b.) 

- zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b.) 
- zkušenost vedoucích zaměstnanců (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b.) 
- organizační řešení získávání místních informací (0-1 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání 
- organizační struktura žadatele 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 
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k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- projektové technické řešení (0-1 b.), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní technické 
řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené předjednání smlouvy se 
specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti 

b) další dílčí kritéria 
- vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání 
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu a nemohlo 
být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ (synchronní vysílání), 
neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru neobdržela. 
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele 
v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal 

ekonomické výsledky podnikání uchazeče 
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru 
plnění licenčních podmínek 

- přínos rozvoji původní tvorby 
- přínos rozvoji kultury menšin 
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. b.) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b.) 
- předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady 

pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b.) 
b) další dílčí kritéria 

- právní forma žadatele 
- stabilita vlastnických vztahů žadatele 

k ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- mluvené slovo 
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b.) 
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b.) 
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b.) 

- lokalizace programu 
- zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b.) 

orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b.) 
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté budoucím vysíláním 
(0-1 b.) 

- hudební formát 
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2 b.) 
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.) 

- cílová skupina 
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b.) 

- vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b.) 
k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.) 
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.) 
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů 



8) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- identifikace menšiny (0-2 b.) 
- způsob podpory (0-2 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám 

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí 
Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové 
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu 
s pravidly uvedenými v manuálu provedeno takto: 

1) Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s programovou 
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného 
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně 
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře 
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). Součástí 
těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání, resp. 
obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho internetových stránkách. 

2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů, podíl 
zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u zachytitelných 
programů. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení 
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území. 

3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání 
s programovou nabídkou na daném území. 

4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního formátu 
navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem (méně než 
3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 bodů - navrhovaný 
projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem žánrů uvedených v projektu 
a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem součet podílů konkrétního žánru 
v každém jednotlivém programu vynásobený koeficientem, který odpovídá zachytitelnosti daného 
programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient 
0,5 při částečné zachytitelnosti). Pokud výsledný součet je nižší nebo roven 150 %, je přínos hodnocen 
jedním bodem; je-li součet nižší nebo roven 50 %, je přínos vyhodnocen 2 body. 

5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na 
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto 
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší 
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má za cíl 
zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např. zpravodajský 
program pro děti a mládež nebo specializovaný program s taneční hudbou pro cílovou skupinu 
důchodců). 

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci 
všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně zhodnotila míru 
naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Provedla 
samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to pomocí základních dílčích 
kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s obsahem jednotlivých 
žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla vždy hlasováním (nadpoloviční 
většinou hlasů svých členů) o přidělení příslušného počtu bodů každé žádosti za každé základní dílčí 

4337-5 



kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady byly zachyceny 
v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro 
rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky). 

Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích 
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve vztahu 
k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici nesplňuje -
splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu 
vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých 
členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení 
jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č. 
231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných požadavků (§ 17 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci. 

Toto komplexní zhodnocení žádosti představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o udělení 
licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním na 
neveřejném zasedání Rady. 

Podklady pro rozhodnutí Rady představovala zejména žádost o udělení licence a jejich přílohy, protokol o 
veřejném slyšení, rozbor programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro 
které má být licence udělena (podle stavu ke dni 25. 07. 2013) a skutečnosti známé Radě a jejím členům z 
úřední činnosti. Uvedené podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí. 

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 93,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího 
stanoviště Luže na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí pro program Rádio Luže Městu Luže. 

Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního 
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s ustanovením 
§ 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Po provedeném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence Radou udělena, vyplynuly následující 
důvody, pro které Rada tomuto žadateli licenci udělila: 

Účastník řízení Město Luže požádal o udělení licence k provozování hudební stanice se zprávami 
s názvem Rádio Luže. Jedná se o program zaměřený na posluchače převážně starší generace ale 
i všech věkových kategorií napříč žánry od 60. let do současnosti. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto kritérium bylo vyhodnoceno jako 
splněné a ohodnocené 6 body z možných 9. 

K rozhodování byla užita dílčí kritéria, kde Rada vzala v úvahu zkušenost vedoucích pracovníků provozovatele 
a organizační řešení získávání místních informací. Rovněž projektové technické řešení bylo vyhodnoceno jako 
splněné, účastník licenčního řízení doložil předběžnou smlouvu o projektovém a technickém řešení se 
společností Audiopro s r.o., která bude kompletní technické řešení realizovat. Účastník řízení je tak i z 
technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Výstavba a následný provoz rádia bude 
kompletně financován z rozpočtu města Luže. Způsob financování byl doložen bankovním výpisem. Za 
dílčí kritérium hodnocení zkušenosti žadatele s rozhlasovým vysíláním a zkušenosti statutárních 
orgánů žadatele nebyl udělen žádný bod. 
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Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. Toto kritérium bylo vyhodnoceno jako splněné a ohodnocené 2 body z možných 2. 

Dílčí kritérium, znalost koncových vlastníků v době podání přihlášky a transparentnost převodů až po koncové 
vlastníky do budoucna žadatel splnil, jelikož vlastníkem je Město Luže. 

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb. Toto kritérium bylo vyhodnoceno jako splněné a ohodnocené 8 body z 12 možných. 

Pokud jde o mluvené slovo, podíl autorsky vyrobených pořadů a podíl zpravodajství a servisních 
informací udělila Rada tomuto žadateli jeden bod jen za každé ze tří základních dílčích kritérií. Program 
vysílaný žadatelem bude nově vyráběný a zpravodajsky orientován na Luže a blízké okolí, podíl 
mluveného slova se jeví jako dostatečný. Také orientace na region a orientace na užší lokalitu byla 
v projektu dostatečně objasněna. Žádný bod však žadatel neobdržel v případě hudebního formátu, 
jelikož na pokrytém území je již vysíláno osm programů obdobného hudebního formátu a žánrová 
nabídka navrhovaná žadatelem není na pokrytém území neobvyklá, takže nesplňuje podmínky manuálu. 
Žadatel proto nezískal bod za žádné ze dvou základních dílčích kritérií vztahujících se k hudebnímu 
formátu vysílání, přičemž za každé z nich je možné udělit maximálně dva body. Z hlediska cílové skupiny 
je programová nabídka podle projektu koncipována tak, aby oslovovala posluchače všech věkových 
kategorií, převážně starší generace. Cílová skupina zaměřená na starší posluchače není vdané oblasti 
hojně zastoupena, proto byl účastník řízení v základním dílčím kritériu rozpětí s ohledem na programovou 
skladbu ohodnocen jedním bodem. Pokud jde o programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu, žadatel 
zdůrazňuje místní informační servis zaměřený na místní události. Z toho důvodu byl za toto dílčí kritérium 
udělen jeden bod. 

Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb. bylo konstatováno, že toto kritérium bylo vyhodnoceno jako splněné 
a ohodnocené 4 body z 6 možných. 

Dva body byly přiděleny za základní dílčí kritérium vlastní autorské pořady, kde žadatel uvedl širokou 
nabídku vlastních pořadů, např. pořad o regionálních pamětihodnostech, místech zajímavých z 
hlediska cestovního ruchu a volného času, informace o místních institucích, jako jsou školy, sportovní 
kluby, společenské organizace, knihovna apod. Co se týče podpory kulturních akcí a podpory 
začínajících umělců a její lokalizace na region, se žadatel ve svém projektu a při veřejném slyšení v 
potřebném rozsahu vyjádřil, avšak získal jen dva body ze 4, jelikož svá tvrzení nepodpořil žádnou 
předjednanou spoluprací. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve 
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto kritérium 
bylo vyhodnoceno jako splněné a ohodnocené 3 body ze 4 možných. 

Základní dílčí kritérium identifikace menšiny bylo specifikováno dostatečně. Způsob podpory těchto menšin 
byl objasněn, žadatel uvedl, že bude vytvářet prostor pro případné vyjádření národnostních, etnických, 
sociálně či zdravotně stratifikovaných menšin ve svém programu, ale bude i informovat o podstatných 
stránkách jejich života. Žadatel však nedouložil předjednanou spolupráci s žádnou organizací podporující 
rozvoj kultury menšin. Z toho důvodu nedosáhlo hodnocení plného počtu bodů. 
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Za situace, kdy jediný žadatel zcela naplnil kritéria týkající se připravenosti k zajištění vysílání a rovněž 
dosáhl splnění ostatních zákonných hodnotících kritérií, neshledala Rada důvod k neudělení licence, 
tedy k postupu podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 

S výše uvedeným výrokem a jeho odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o vyhodnocení 
žádosti o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména pomocí základních 
dílčích kritérií, a záznam o hodnocení žádosti vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny 
výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných 
pro rozhodnutí Rady, na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem přezkoumatelnosti 
procesu hodnocení žádosti byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny výsledky hodnocení 
žádosti jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily přehledný podklad pro 
komplexní zhodnocení žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence. 

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhl účastník řízení výsledků, které umožnily Radě jednoznačně 
a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení 
licence. 

Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak 
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro 
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu 
a v souladu s právními předpisy. 

Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. se v řízení postupuje podle správního řádu, 
nestanoví-li tento zákon jinak, a to s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném 
řízení a o obnově řízení. 

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok. 

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 1.10.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 9.10.2013, Pří loha č. 1 - l icenční podmínky), Dokument (ostatní, 
2.9.2013, Pří loha č. 2 - zachyt i telnost programů v Luži), Dokument (mapa, 9.10.2013, Příloha č. 
3 - mapa Luže 93,2 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.10.11 11:09:50 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

, 0 0 - , „ Location: Praha 
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Příloha č. 1 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: Město Luže 

Označení (název) programu: Rádio Luže 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

I. Základní programová specifikace 

Hudební stanice se zprávami 

II. Další programové podmínky 

- podíl mluveného slova: minimálně 2% 

- podíl zpravodajství a servisních informací: 2 - 5 minut za hodinu 

- hudební formát: napříč žánry od 60. let po současnost 

- cílová skupina: všechny věkové kategorie, převážně starší generace 

- stěžejní programové prvky: informační servis zaměřený na místní události 3 x za hodinu 
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Přehled rozhlasových programů přijímatelných na území pokrytém 
z vysílače Luže 93,2 MHz 

Programy přijímatelné velmi dobře: 
ČRo Dvojka 
ČRo Dvojka/ČRo Plus (AM) 
ČRo Hradec Králové 
ČRo Pardubice 
ČRo Radiožurnál 
ČRo Vltava 
Fajn Rádio Life 
Frekvence 1 
Hitrádio Magie 
Rádio Blaník Východní Čechy 
Rádio Černá Hora 
Rádio Evropa 2 - Východní Čechy 
Rádio Hey Profil 
Rádio Impuls 

Programy přijímatelné dobře: 
Kiss Delta 
Rádio Contact Liberec 
Rádio Proglas 

Programy přijímatelné částečně: 
Evropa 2 - Východ 
Fajn rádio 

Stav ke dni 25.07.2013 
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Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-52 911/2013-613 ze dne 23. 5. 2013. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,1 % (10 941 obyvatel) 

Měřítko: 10 km 



 

Jedn. identifikátor 304243-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/6235/2019-str  
Sp. zn. RRTV/2019/263/str  
Zasedání Rady   8-2019/poř. č. 36 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 30.4.2019, Praha 
 
 

 
O S V Ě D Č E N Í 

 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 154 správního řádu  
 
 

 
o s v ě d č u j e , 

 
 
 
že provozovateli Město Luže, IČ: 00270440, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, PSČ 538 54 Luže, podle 
ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. zanikla ke dni 1. dubna 2019, na základě oznámení 
doručeném Radě dne 29. března 2019 (č.j. RRTV/4446/2019-vra), platnost licence k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio Luže prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Luže 93,2 MHz / 0,1 kW, udělená rozhodnutím Rady č.j. zab/4337/2013, sp. zn. 
2012/797/zab/Měs ze dne 1.10.2013.  
 
Podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. zaniká platnost licence dnem, ke kterému 
provozovatel vysílání s licencí požádal o ukončení vysílání. 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 
Město Luže 
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