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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E

Účastník řízení: Rádio - France - Internationale, S.N.
116, Avenue du President Kennedy
750 16 PARIS
France

Oprávněni jednat:
Předseda správní rady a ředitel: Jean-Paul Philippe Cluzel
Plná moc:

Laurent Coulon, audiovizuální attaché
Velvyslanectví Francouzské republiky

č.j..Ru/48/99^
Zasedání Rady 29 bod 6
Vyřizuje: F.Kučera

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

rozhodnutí
Rada uděluje společnosti Rádio - France - Internationale, S.N. se sídlem v Paříži, 116,
Avenue du President Kennedy, Francie, IČO: Paris B 326 981 156 (84B05409), k
současnému, úplnému a nezměněnému šíření již vysílaného rozhlasového programu v
pásmu V K V I I na kmitočtu v souladu s příslušným kmitočtovým přídělem, tvořícím
přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí, a to na kmitočte 99,3 MHz/1 kW na dobu 6-ti let
s účinností od 27.10.1999 do 27.10. 2005.

Název stanice je RFI - RADIO FRANCE INTERNATIONALE, časový rozsah
vysílání je 24 hodin denně.
Charakteristika programu : Současné, úplné a nezměněné šíření programu stanice
RFI-RADIO FRANCE INTERNATIONALE vysílaného z území mimo Českou
republiku.

Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je
provozovatel s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro
rozhlasové a televizní vysílání datum uvedení vysílače daného kmitočtu do provozu.
Totéž platí i o vyřazení vysílače z provozu.
Příloha č. 1, t.j. příslušný kmitočtový příděl je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0367 ze dne
14.9.1998 předložená v souladu s § 11 zákona č.468/91 Sb., v platném znění, , výpis
z obchodního rejstříku j.č. 0000151561/149, vedeného u Obchodního soudu v Paříži
ze dne 28.5.1998 a ostatní písemné doklady předložené v průběhu správního řízení a
projednané při předběžném slyšení dne 20.10.1998 a při veřejném slyšení dne
27.10.1998.

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném
znění, konstatovala , že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení
v hromadných sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt
respektuje zájem veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou
a vyváženou skladbu pořadů.

Rada konstatovala, že společnost RFI-Radio - France - Internationale, S.N., je
způsobilá stát se provozovatelem s licencí k současnému, úplnému a nezměněnému
šíření již vysílaných programů v souladu s § 3. odst. 1 zákona č. 468/91 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- zákona č. 368/1992 Sb., v
platném znění, dne 29.9.1998.

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

V Praze dne 14.12.1998

předseda Rady České republiky
ro rozhlasové^telí^KiarSíVSÍlání

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http.7Awvw.rrtv.cz
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Účastník řízeni:

Radio France Internationale
116 avenue du Président Kennedy
75 016 Paris
France

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/156/03/^3
Zasedání Rady 15/ bod 11
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává 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 o vysílání") a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, toto
rozhodnutí:

Doba platnosti licence
k provozování rozhlasové stanice s názvem programu RFI-Radio
France
Internationale, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/48/99 ze dne 14. 12. 1998, ve znění pozdějších změn,
se na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 27. 10. 2013.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 18. 4. 2003, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 1461, ve znění pozdějších doplňků, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu
8 let, tj. do 27. 10. 2013.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona o vysílání, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle
ustanovení § 13 odst. 3 zákona.

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

ověřený výpis z obchodního rejstříku ze dne 19. 3. 2003;

•

výpisy z evidence Státního rejstříku trestů Francouzské republiky členů statutárního á kontrolního
orgánu potvrzující, že žádný z členů nemá záznam;

•

čestná prohlášení, že majetková a daňová situace je pro správní rok 2002 v pořádku;

•

čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace;

•

čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;

•

čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem ze zákona;

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci
prodloužila na dobu do 27. 10. 2013.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 17. 3. 2003 a 29. 5. 2003.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný.

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120 00 Praha 2

Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.
www.rrtv.cz

Rádio France Internationale
Praha, organizační
složka
Štěpánská 35/644
11000 Praha-Nové

-

pobočka

Město

S p . zn./ldent.: 2012/374/bar/RFI
Č.j.: bar/1865/2013
Z a s e d á n í R a d y č. 8 - 2 0 1 3 / poř.č.: 64

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.") a podle ustanovení článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č.
196/2009 Sb."), vydává toto
ROZHODNUTI
Rada uděluje společnosti Rádio France International - pobočka Praha, organizační složka se sídlem
Štěpánská 35/644,110 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 26725657, 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 RFI - RÁDIO FRANCE INTERNATIONALE na kmitočtu
99,3 MHz o vyzářeném výkonu 1 k W z vysílacího stanoviště Praha na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
RFI - RÁDIO FRANCE INTERNATIONALE
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 99,3 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Praha
Základní programová specifikace:
Současné, úplné a nezměněné šíření programu stanice RFI - RÁDIO FRANCE INTERNATIONALE
vysílaného z území mimo Českou republiku
Další programové podmínky:
Podle licence čj. Ru/48/99 ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Rádio France International - pobočka Praha, organizační složka je provozovatelem rozhlasového vysílání
programu RFI - RÁDIO FRANCE INTERNATIONALE šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence
udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/48/99 ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti
do 27. 10.2013.
Dne 27. dubna 2012 pod čj. 4452/2012 byla Radě doručena žádost Rádio France International - pobočka
Praha, organizační složka o udělení transformační licence podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Podle článku II. bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října
2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence (článek II. bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné s podmínkami
stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového vysílání vysílá,
s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. (článek
II. bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel Rádio France International - pobočka Praha, organizační složka požádal o udělení transformační
licence v zákonem stanovené lhůtě a rovněž 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 15 0 0 0 - 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 16. 2.
2012.
Protože žádost o udělení transformační licence po doplnění 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.
Provozovatel je povinen podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu v obchodním
rejstříku týkajícího se provozovatele tak, aby zapsaný předmět podnikání nebyl v rozporu se skutečným
právním stavem. Ten, kdo poruší povinnost podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním
rejstříku, se podle ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona o přestupcích dopouští přestupku, za
který může být uložena pokuta až do výše 50 000 - Kč.

V Praze dne: 23.4.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové
a televizní
vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 23.4.2013, diagram využití rádiových kmitočtů)
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-81 582/2012-613 ze dne 15. 5. 2012.
Diagram využití VKV radiového kmitočtu PRAHA 99,3 MHz, stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22 /2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí
signálem zemského rozhlasového vysílání.
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