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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 27. května 2014 toto
rozhodnutí:
I.
Rada u d ě l u j e společnosti RÁDIO IBUR s.r.o. IČ 28643704 se sídlem Mohelnická 807, Uničov, PSČ
783 9 1 , podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W pro program
Rádio Rubi na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá.

Programové podmínky představující program a programovou skladbu, jsou obsaženy v textu přílohy č. 1
o jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů)
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Brno město 2 96,4 MHz / 200 W a příloha č. 3
(předpokládaný územní rozsah) vysílače Brno město 2 96,4 MHz / 200 W tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů,

Soubor technických parametrů:

Brno město 2 96,4 MHz / 200 W
souřadnice WGS 84: 16 3 7 3 7 / 4 9 12 55

Program bude šířen regionálně.
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Hudební zpravodajsko-informační rozhlasová stanice.
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II.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Free Rádio
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz /
200 W, společnosti Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790, se sídlem Gorkého 970/45, Brno, PSČ: 602 00.
Odůvodnění:
Rada dne 4. října 2011 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů - dle souboru technických parametrů:
Brno město 2 96,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 37 37 / 49 12 55.
Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 15. prosince 2011 do 17:00 hod.
O udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím předmětného souboru technických
parametrů včas požádali Radu tito účastníci řízení (v abecedním pořadí):
AZ Media a.s., AZ Rádio s.r.o., HAMCO s.r.o., Intertrade Moravia s.r.o., MAX LOYD, s.r.o., NONSTOP
s.r.o., RÁDIO BONTON a.s., RÁDIO IBUR, s.r.o., Rádio Student, s.r.o., Routě Rádio s.r.o.
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasovala,
zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
V řízení předsedkyně Rady v souladu s § 16, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné
slyšení, které se konalo dne 2 1 . března 2012.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění a údajů o
účastnících řízení, Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených
v zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o
udělení licence uvedených v § 17, odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v
Manuálu postupu rozhodování Rady 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 2 1 . prosince 2010. 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 těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí
Rady v licenčním řízení.
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) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili 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.
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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 Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií 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.
V souladu s ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium ekonomické připravenosti
a) 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 § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium organizační připravenost
a) 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 pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele
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(0-1b);
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
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - základní kritérium technické připravenosti
a) 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
možné informace od ČTÚ (synchronní vysílání) (0-1 b.)
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k § 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

k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

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 t í m související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)

b)

další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele

k § 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 (0-2b);
podíl žadatelem navrhovaných
programech (0-2b).

žánrů

na

daném

území

v již

vysílaných

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

7)

vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové skupině (0-1 b).

k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a)

dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);
podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).

b)

další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

8)

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2b);
způsob podpory (0-2b).
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
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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
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových 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. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.

3)

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

4)

Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
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 a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. 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 (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady vjednotlivých
žádostech. Rada 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 bodů ve
vztahu ke každé žádosti a každému základnímu dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. 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 kjednotlivým 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
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vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17 odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na předmětném území, pro něž má být
licence k vysílání udělena (podle stavu ke dni 15. prosince 2011, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula
lhůta k podání žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto
shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Rubi prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí účastníku
řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - RÁDIO IBUR s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 9 hlasy svých členů z 9 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RÁDIO IBUR s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání „Hudební
zpravodajsko-informační rozhlasová stanice" s názvem program Rádio Rubi. Jedná se o rádio zaměřené
na zpravodajství a servisní informace, melodickou hudbu a zábavu.
V prvé řadě Rada hodnotila naplnění zákonných kritérií vztahujících se k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., tedy ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání.
V tomto zákonném kritériu Rada shledala naplnění všech dílčích kritérií a přidělila žadateli plný počet
devíti bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je fungující společností
provozující již rozhlasové vysílání z jiných kmitočtů. Žadatel je připraven financovat vysílání z nového
kmitočtu z prodeje reklamního času, dalších obchodní činností a z vlastních zdrojů, jak vyplývá z
předložených bankovních referencí, proto byl v základním dílčím kritériu způsobu financování vysílání
hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníka žadatele byla rovněž hodnocena
pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovní referencí a Radě není z úřední činnosti známo, že
by vůči žadateli či jeho vlastníkovi bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. S
ohledem na skutečné provozování rozhlasového vysíláním účastníkem řízení v posledních dvaceti letech
a na předložené bankovní reference dospěla Rada k závěru, že skutečnosti uváděné účastníkem řízení v
této oblasti jsou věrohodné, účastník řízení má tedy dostatek zdrojů na financování zahájení vysílání z
nového vysílače a je tak ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v
zákonném termínu.
Účastník řízení je na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady
dostatečně organizačně připraven. Ve všech základních dílčích kritériích vztahujících se k organizační
připravenosti byl účastník řízení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení má zkušenosti
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s provozováním rozhlasového vysílání, od roku 2002 provozuje vysílání programu Rádio Rubi. Ředitel
rádia a jediný statutární orgán účastníka řízení, Josef Hejl, se dlouhodobě pohybuje v oblasti provozování
rozhlasového vysílání, konkrétně od roku 1991, kdy obdržel na Ministerstvu kultury zkušební licenci
k rozhlasovému vysílání. V žádosti o licenci je obsažena organizační struktura manažerského týmu
účastníka řízení a dlouhodobým provozováním vysílání programu Rádio Rubi z jiných kmitočtů lze
považovat za osvědčenou též zkušenost manažerského týmu žadatele. Např. ředitel programu Marek
Berger, pracuje od roku 1993 ve vysílání Radia Rubi nebo redaktorka Eva Studená, která se v oblasti
rozhlasového vysílání pohybuje od roku 2001. Získávání místních informací má účastník řízení dle
projektu zajištěno z ČTK nebo Městského úřad Brno, přičemž žadatel též plánuje v Brně zaměstnat
exkluzivního zpravodaje. Spolupráce s Městským úřadem Brno - sever a z obcí Slovákov v Brně byla
účastníkem řízení doložena.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí nového
souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z
technického hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. Co se týče synchronního vysílání, Rada
v t o m t o dílčím kritériu přistoupila k přidělení jednoho bodu, a to na základě sdělení Českého
telekomunikačního úřadu č.j 4474/2011 ze dne 25. května 2011. Dle tohoto sdělení Český
telekomunikační úřad stanovil menší omezení v případě, kdy bude prostřednictvím tohoto kmitočtu šířen
stejný program jako na kmitočtu Vyškov 96,4 MHz, než v případě, kdy by byl šířen program jiný.
Konkrétně toto omezení znamená, že v případě, kdy bude na kmitočtu Brno 69,4 MHz šířen stejný
program jako na kmitočtu Vyškov 96,4 MHz, bude moc signál přijímat o přibližně 10 tisíc více obyvatel,
než kdyby byl šířen program jiný. Vzhledem ke skutečnosti, že Rada je povinna dohlížet na efektivní
využívání kmitočtového spektra, rozhodla Rada o přidělení jednoho bodu za naplnění kritéria
synchronního vysílání žadateli RÁDIO IBUR, s.r.o., neboť je takový postup dle názoru Rady plně
v souladu s uvedenou zásadou efektivity využívání kmitočtového spektra, coby vzácného statku.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je fyzická osoba Josef Hejl. Dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době
podání žádosti o licenci bylo proto hodnoceno jedním bodem. Dílčí kritérium předpokladů pro
transparentnost převodů podílů ve společnosti a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna bylo rovněž hodnoceno jedním bodem, když vlastnická struktura
žadatele má jediného společníka, fyzickou osobu Josefa Hejla. Vzhledem k tomu lze veškeré změny ve
struktuře společnosti snadno sledovat v českých veřejných zdrojích.
Další dílčí kritérium stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele je rovněž splněno. V roce 2011
došlo k převedení licence č.j. Ru/114/01/1414 ze dne 22. května 2001 na právnickou osobu RÁDIO
IBUR, s.r.o. , IČO: 28643704, a to vzhledem k tomu, že fyzická osoba (Josef Hejl), která byla
provozovatelem vysílání s licencí, požádala, aby licence která jí byla udělena, byla převedena na
právnickou osobu, v níž má fyzická osoba (Josef Hejl) 100% majetkovou účast.
Rada proto při hodnocení této skutečnosti významné pro rozhodnutí (§17 odstavec 1, písm. b) zákona č.
231/2001 Sb.) neměla důvod hodnotit jinak, než že tato zákonná skutečnost je u tohoto účastníka řízení
naplněna.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., toto základní kritérium Rada ohodnotila šesti body a tedy jako částečně splněné
Při hodnocení projektu Rada vycházela z následujících základních charakteristik programové skladby
žadatele o licenci:
Program je zaměřen na zpravodajské a servisní informace, pohodovou hudbu a zábavu.
Rádio Rubi nabídne:
standardní - zprávy, události, počasí, dopravu
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sezónní - letní servis (dovolené, ceny PHM, pojištění atp.) zimní servis (sněhové info, dopravní
rady, kalamity)
aktuální - právě se stalo - okamžité informace, aktuální zpravodajství zaměřené na celostátní
událostia zahraničí, včetně sportovních přehledů
informace z Městského Úřadu Brno, policie, informace z dopravy (vlastní Zelená linka)
od exkluzivního zpravodaje denně zpracované zvukové nahrávky ze všech podstatných akcí v
Brně
Rádio Rubi je autorem všech pořadů, vstupů, znělek, sloganů a magazínu, které vysílá. Stanice
nepřebírá žádný program od jiného provozovatele. Významný přínos programové skladby navrhované
účastníkem řízení k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na předmětném
území spatřuje Rada zejména v autorských pořadech. Posluchači v Brně se od prvního olomouckého
rádia v Brně dozví mnoho novinek o životě na střední Moravě. Jsou to např.:
kulturní život v obou krajích - rozdíly v tradicích, srovnání typů akcí
hanáčtina vs. hantec - jaké jsou rozdíly
ekonomika - srovnání cen PHM, nájmů, jízdného atd.
sport - srovnání výkonnosti týmů a jejich vzájemná rivalita
politika - srovnání klíčových rozhodnutí na radnicích
historie - srovnání klíčových historických událostí
Rada hodnotila v prvé řadě rozsah a obsah mluveného slova, přičemž bod přidělila pouze za naplnění
dílčího kritéria podílu autorsky vyrobených pořadů. Podíl mluveného slova ve vysílání vychází ze
stávající licence, tedy 10% až 15 % bez reklamního vysílání. Žadatel klade velký důraz na kvalitu
mluveného slova. Několikrát ročně školí moderátory profesionálními odborníky na rétoriku a artikulaci.
Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání však nedosahuje střední hodnotu podílu
mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila žádný bod. Podíl
autorsky vyrobených pořadů stanovil žadatel 100% a vychází tak ze stávající licence. Je autorem všech
pořadů, vstupů, znělek, sloganů a magazínů, které vysílá. Rádio Rubi pravidelně připravuje pro své
vysílání veškeré obsahové prvky, a to s několikadenním či týdenním předstihem. Dlouhodobě pak vytváří
promo i programový plán vysílání. Střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů nelze na daném
území stanovit, z toho důvodu byl účastník řízení ohodnocen jedním bodem, stejně jako druhý žadatel.
Podíl zpravodajských a servisních informací byl stanoven v každou celou hodinu v rozsahu cca 2 až 3
minuty, a to v čase od 6. do 18. hodiny. Závažné servisní informace či zprávy mimořádného významu
Rádio Rubi zařazuje do vysílání ihned. Ve vztahu k pokrytému území však takto navržený podíl
zpravodajských a servisních informací nedosahuje střední hodnoty ve vysílání ostatních zachytitelných
programů.
Maximálním počtem bodů Rada ohodnotila lokalizaci programu Rádia Rubi, neboť dílčí kritéria nově
vyráběného programu, orientace na region a orientace na užší lokalitu účastník řízení splnil. Program
Rádia Rubi je zcela originální, nepřebíraný od žádného provozovatele vysílání. Jak již bylo uvedeno, je
Rádio Rubi je autorem všech pořadů, vstupů, znělek, sloganů a magazínu, které vysílá. Stanice též
nepřebírá žádný program od jiného provozovatele. Rádio Rubi nyní vysílá především v Olomouckém
kraji, avšak s přesahy do krajů sousedících. Na oblast města Brna se tak částečně orientuje již nyní. Se
spuštěním nového vysílače budou do vysílání ihned aktuálně zařazovány veškeré servisní informace z
nové oblasti. Ve zpravodajství budou aktivně propojovány regionální témata a kauzy.
V dílčích kritériích vztahujících se k hudebního formátu nebyly žadateli přiděleny žádné body, neboť na
území pokrytém signálem vysílače Brno 96,4 MHz již vysílají více jak 3 programy, (viz příloha č. 2),
jejichž formát lze označit jako obdobný formátu programu žadatele. Rádio Rubi hraje popové,
poprockové, popdance a dance hity pro svoji cílovou skupinu. Podporuje aktivně další progresivní styly,
jako jsou Eurodance, Italodance, Hard Dance, Jumpstyle, Energy pop, Urban, Rn'B, Melody Rock, Soft
Rock, Vocal Dance, Drum and Base a mnoho dalších. Hudební formát Rádia Rubi lze tedy globálně
definovat jako E.A.H. - ENERGY ACTIVE HIT (s prvky C.H.R., HOT AC. Atp.). Přínosem pro posluchače
má být pečlivá volba žánrů a jednotlivých skladeb, kdy ve vysílání nejsou dané songy opakovány (např. v
rámci hodiny nebo i dne). Rada však porovnáním hudebních žánrů na již pokrytém zjistila, že uvedené
žánry jsou zde zastoupeny a žánrová nabídka žadatele tak nesplňuje požadavky manuálu Rady.
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V základních dílčích kritériích cílové skupiny byl projekt žadatele hodnocen dvěma body ze dvou
možných, přičemž cílová skupina z hlediska věku je vymezena primárně na posluchače 20 - 40 let,
sekundárně pak 1 5 - 5 9 let. Takto vymezená cílová skupina není na pokrytém plně saturována a Rada
přistoupila k přidělení jednoho bodu. Programová nabídka žadatele je pro vymezenou cílovou skupinu
obvyklá, jednotlivé programové prvky dle názoru Rady s touto cílovou skupinou korespondují a celou ji
průřezově pokrývají.
Kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., Rada hodnotila pěti body a proto považuje toto zákonné kritérium u vítězného
účastníka řízení za splněné. Dvěma body bylo ohodnoceno dílčí kritérium vlastních autorských pořadů
žadatele, neboť Rádio Rubi vytváří svůj vlastní originální program, v němž jsou přítomny vlastní autorské
pořady v rozsahu 100%. Jedná se například o pořad Automagazín - vše ze světa aut, Cinema Box domácí i zahraniční filmové premiéry, Kalendárium - denní pohled do našeho i světového kalendáře,
Extra - magazín ze showbusinessu, o slavných i o nových technologiích, Lifestyle - magazín pro ženy (a
někdy i muže), Internet - co je nového na síti, Factory TOP 40 - exkluzivní hitparáda, Tipy kam vyrazit denně nový přehled o akcích na Moravě, Hudebniny - denně nový pořad o hudbě. Dvěma body bylo
ohodnoceno také dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na region. Vítězných
uchazeč aktivně podporuje začínající umělce, pomáhá v jejich růstu. Rádio Rubi si několikrát měsíčně do
svého studia zve na živé rozhovory interprety a osobnosti z regionu a touto formou je aktivně podporuje,
přičemž do vysílání zahrnuje také pozvánky na jednotlivé akce. Žadatel doložil předjednanou spolupráci s
hudebními vydavatelstvími EMI Czech Republic, s.r.o., Universal Music Czech Republic, s.r.o.,
Championship Music, s.r.o., BrainZone, s.r.o. Jedním bodem ocenila Rada naplnění dílčího kritéria
podpory kulturních akcí. Žadatel uvádí, že Rádio Rubi v rámci servisních informací zcela zdarma
uveřejňuje ve svém programu pozvánky na charitativní, kulturní a společenské akce v regionu. Takto
popsanou podporu doložil prostřednictvím předjednané spolupráce s U-Klubem v Olomouci či Domem
kultury v Šumperku. Žadateli Rada vtomto dílčím kritériu nepřidělila plný počet dvou bodů zejména z
toho důvodu, že podpora kulturních akcí nebyla plně lokalizována na město Brno.
Při hodnocení přínosu žadatele k zajištění rozvoje kulturních, národnostních, etnických a jiných menšin v
České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 S b . Rada vzala v
úvahu zejména úmysl vítězného žadatele zaměřit se převážně na menšinu romskou a německou, ale i
ostatní menšiny. Za dílčí kritérium identifikace menšiny tak byl přidělen jeden bod, neboť žadatel dle
názoru Rady opomněl identifikovat i jiné menšiny, které se na daném území nacházejí. Způsob podpory
však Rada ocenila dvěma body. Rádio Rubi se zavázalo bezplatně odvysílat servisní informace
k jakékoliv charitativní či kulturně-společenské akci, která pomůže k začlenění menšin do společnosti.
Dále bude podpora realizována i zařazováním některých specifických písní do playlistu. Tyto skutečnosti
byly Radě doloženy prostřednictvím předjednané spolupráce se Společenstvím Romů na Moravě a
Brněnským sdružením občanů německé národnosti v ČR. Rada tak považuje toto zákonné kritérium u
vítězného účastníka řízení za splněné.

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení Rádio Student, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
„zpravodajské a publicistické stanice s podílem domácí i zahraniční hudební tvorby se zaměřením na
problematiku věkové posluchačské skupiny 1 5 - 2 6 let bez převzatých programů od jiných provozovatelů
vysílání pod názvem programu Free Rádio.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 S b . Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání programu Free Rádio z jiných kmitočtů. Rada nemá ve vztahu k jeho dosavadnímu podnikání v
této oblasti negativních poznatků a přidělila tomuto žadateli za naplnění kritéria ekonomické, organizační
a technické připravenosti sedm bodů.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zahájení a zajištění vysílání, žadatel je připraven
financovat zahájení vysílání z nového kmitočtu z vlastních zdrojů, které má k tomu účelu vyčleněny na
termínovaném účtu u banky, což bylo doloženo potvrzením. Samotné provozování vysílání plánuje
žadatel financovat příjmy z prodeje reklamního času, což lze s ohledem na dlouhodobou existenci
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žadatele považovat za reálné. Proto byl v dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen jedním
bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním
bodem, neboť žadatel existuje již více než 10 let, je tedy životaschopný a Radě není z úřední činnosti
známo, že by vůči němu či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních
závazků. Výše finančních prostředků byla žadatelem doložena bankovní referencí. Účastník řízení je tak
podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v
zákonném termínu.
Organizační připravenost účastníka řízení na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném
termínu) je podle názoru Rady dostatečná. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového
vysílání, od roku 2004 je provozovatelem soukromé rozhlasové stanice s názvem Free Rádio. Statutární
orgán účastníka řízení, Štěpán Plachý, se v oblasti profesionálního rozhlasového vysílání pohybuje 8 let.
Stejně tak manažerský tým účastníka řízení lze považovat za zkušený, programový ředitel a hudební
dramaturg, pan Martin Kaminský, se v rádiové branži pohybuje od svých 16 let, obdobně další pracovníci
mají zkušenosti s ohledem na dlouhodobé provozování rozhlasového vysílání tímto provozovatelem.
Jedná se o Petru Papančevovou, Lubomíra Kundratu, Jana Balouška či Romana Koloděje. Za každé ze
shora uvedených dílčí kritérií bylo žadateli přiděleno po jednom bodu. Za naplnění dílčího kritéria
organizačního řešení získávání místních informací však žadateli přidělen bod nebyl, neboť v žádosti
žadatel pouze uvedl, že místní informace budou získávány od posluchačů, zmíněna je i sociální síť
Facebook, což Rada neshledala jako dostatečné, zejména s ohledem na nutnost dalšího zpracování
takových informací.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak v základním kritériu technické
připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je z technického hlediska dle názoru Rady
připraven k včasnému zahájení vysílání, nedosáhl však plný počet bodů jako vítězný žadatel, jelikož dílčí
kritérium synchronního vysílání bylo hodnoceno nulou bodů, a to z toho důvodu, že Rada nedisponuje
žádnými informacemi od Českého telekomunikačního úřadu ohledně synchronního vysílání programu
tohoto žadatele.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je fyzická osoba - Ing. Michal Plachý. V dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků
v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen jedním bodem, neboť jediným společníkem
žadatele je fyzická osoba zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. Stejně tak jsou dány
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto i toto základní dílčí kritérium bylo u žadatele
hodnoceno jedním bodem. Vlastnická struktura žadatele je jednoduchá a otevřená. Společnosti s
ručením omezeným mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická
struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném českém obchodním
rejstříku, budou pod kontrolou Rady a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. Z hlediska dalšího
dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze uvést, že vlastnické vztahy u
žadatele jsou v dostačující míře stabilní. Rada přidělila za naplnění kritéria transparentnosti vlastnických
vztahů dva body.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. Toto kritériu bylo celkově ohodnoceno sedmi body.
Jedním z kritérií je rozsah a obsah mluveného slova, který žadatel stanovil v rozmezí 6 - 12 % v
pracovní dny a 5 - 10 % o víkendech a ve dnech pracovního klidu. Obsah pak vymezil jako selfpromotion
prvků vysílání, které je důležité pro posluchače z hlediska snadnější orientace v náročnějším
programovém schématu. Kritérium podílu mluveného slova na celkovém objemu vysílání nedosahuje
střední hodnoty podílu mluveného slova, které činí na daném území 12%. Z toho důvodu Rada neudělila
žádný bod. Podíl autorsky vyrobených pořadů uvedl žadatel minimálně 30 % mluveného slova. Jak již
bylo uvedeno v hodnocení tohoto dílčího kritéria u vítězného uchazeče, střední hodnotu podílu autorsky
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vyrobených pořadů nelze na daném území stanovit a žadatel byl ohodnocen jedním bodem, stejně jako
druhý žadatel. Podíl zpravodajských a servisních informací byl žadatelem stanoven minimální hodnotou 1
% z celkového vysílacího času. Četnost zpravodajských a servisních informací bude v čase mezi 7. a 17.
hodinou minimálně jednou v hodině. Žadatel uvádí, že se jedná o nejnižší hodnotu, která bude velmi
pravděpodobně v průběhu vysílání překračována. Ve vztahu k pokrytému území podíl zpravodajských a
servisních informací nedosahuje střední hodnoty zpravodajských a servisních informací ostatních
zachytitelných programů.
Třemi body byl žadatel hodnocen v rámci základního dílčího kritéria lokalizace programu. Program Free
Radia je zcela originální, vyráběný ve vlastních studiích a kvalitativně rovnocenný regionálním rádiím pro
mladé posluchače. Orientaci na region žadatel naplňuje zejména prostřednictvím mluveného slova, a to v
jednotlivých blocích, které jsou profilovány v závislosti na biorytmu posluchače. U dílčího kritéria
orientace na užší lokalitu žadatel uvádí současné zaměření, tedy město Brno a okolí.
Pokud jde o hudební formát žadatele, je dle předloženého projektu charakterizován jako CHR, se
zaměřením na cílovou věkovou skupinu 15-26 let. Hudební formát CHR (Contemporary Hits Radio založený na aktuálních hitparádových hitech) je v projektu žadatele zaměřen především na muziku stylu
Eurodance s vysokým podílem skandinávské a pobaltské taneční hudby, značný podíl tvoří také hudba z
východoevropského regionu, dále obsahuje tvorbu středoevropského regionu, standardní rádiové hity ze
západní Evropy a USA, v kombinaci s etnoprvky a menšinovými hudebními žánry. Ačkoliv žánrová
nabídka žadatele není na pokrytém území zcela neobvyklá, splňuje parametry Manuálu. Nadto na
pokrytém území vysílají méně než dva programy, jejichž formát lze dle názoru Rady označit na formát
obdobný s formátem žadatele. Z toho důvodu byl žadatel vtomto dílčím kritériu hodnocen dvěma body.
Z hlediska cílové skupiny byl žadateli přidělen jeden bod v dílčím kritériu programové prvky ve vazbě na
cílovou skupinu. Ve vysílání se žadatel nevyhýbá choulostivým tématům, která jsou atraktivní pro mladou
cílovou skupinu posluchačů. Programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé
programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu. Kritérium rozpětí s ohledem na
programovou nabídku bylo ohodnoceno nulou bodů. Navrhovaná cílová skupina ( 1 5 - 2 6 let) je již
dostatečně saturována stávající nabídkou programů na daném území.
V základním kritériu přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby dle § 17 odst. 1 písm. e) byl žadatel
ohodnocen čtyřmi body, z toho důvodu Rada považuje toto zákonné kritérium účastníka řízení za
splněné. Vlastní autorské pořady tvoří přibližně jednu třetinu mluveného slova. Konkrétní autorské pořady
jsou především hudebního charakteru, jedná se např. Premiéra dne" - nejčerstvější hudební novinka
doplněná o fundovaný komentář hudebního experta Martina Kaminského, hitparádový pořad „Italodance
Chart" - nejširší dvouhodinová přehlídka italomuziky, hudební pořad „Mix by Mekki Martin" - mix
největších dubových hitů současnosti a několik dalších podobných pořadů. Rada toto dílčí kritérium
ocenila jedním bodem. Další dílčí kritérium, podpora začínajících umělců a její lokalizace na region byla
také ohodnocena jedním bodem. Žadatel propaguje aktuální hudbu ve formě vysílání skladeb
začínajících interpretů, ale také ve formě podpory jejich vystoupení na regionální úrovni. Tato podpora
byla doložena prostřednictvím prohlášení domácích začínajících interpretů i hudebních vydavatelství.
Oproti vítěznému žadateli však nebylo toto dílčí kritérium dle názoru naplněno tak komplexně a kvalitně,
což se odrazilo v nižším bodovém přídělu. Žadatel dále doložil prohlášení organizátorů kulturních,
kulturně-vzdělávacích a zábavních akcí o podpoře, které se jim ze strany žadatele dostává (Brněnský
majáles, divadlo Bolka polívky a další) a Rada přistoupila k přidělení plného počtu dvou bodů za naplnění
dílčího kritéria podpory kulturních akcí.
V posledním základním hodnoceném kritériu, přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g), byl ohodnocen čtyřmi body. Free
Rádio zajišťuje ve svém vysílání rozvoj kultury národnostních, etnických a jiných menšin v regionu, který
již svým vysíláním pokrývá. Reflektuje silné národnostní menšiny (romskou, slovenskou, arménskou,
ukrajinskou) zvýšením podílu hudby s prvky romského folklóru, slovenskými písněmi či arménskými a
ukrajinskými skupinami. Žadatel doložil potvrzení o spolupráci různými občanskými sdruženími
(arménská menšina v Brně, IQ Roma Servis, o.s. a další) Žadatel bude také věnovat pozornost lidem
handicapovaným. Přestože dle názoru Rady není možné lidi s handicapem považovat za menšinu v
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pravém smyslu, Rada celkově shledala kritérium podpory velmi kvalitně navržené a zpracované a
shledala jej jako zcela splněné.
Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají zejména v nejvyšší míře a kvalitě
naplnění zákonného kritéria dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kde byl
hodnocen plným počtem bodů devíti bodů, k čemuž přispěla možnost synchronního vysílání s vysílačem
Vyškov 96,4 MHz. Rada zde vzala v úvahu vyjádření ČTÚ (č.j 4474/2011 ze dne 25. května 2011).
Ačkoliv se může jevit toto kritérium jako diskriminační z pohledu žadatele neúspěšného, Rada nemohla
než vyjádření ČTÚ promítnout do bodového hodnocení, neboť je takový bodový příděl zcela v souladu se
shora uvedenou zásadou efektivního využívání kmitočtového spektra. Je pochopitelné, že v situaci, kdy
stávající provozovatel plánuje rozšířit signál svého programu, koordinuje stejné kmitočty, na jakých již
svůj program šíří, čímž je z pohledu posluchače omezena nutnost přelaďování radiového přijímače při
pohybu mezi dvěma vysílači. Rada také shledala kvalitnější naplnění kritéria organizačního řešení
získávání místních informací u žadatele RÁDIO IBUR.s.r.o., neboť ten doložil spolupráci s městským
úřadem, což Rada z hlediska získávání informací považovala velmi důležité. Ačkoliv neúspěšný žadatel
doložil spolupráci s krajským ředitelstvím Jihomoravského kraje, hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje či úřadem práce Brno-město, je Rada toho názoru, že navázání kontaktů právě
s orgány veřejné správy je klíčové pro získávání ověřených zpráv v co možná nejkratším časovém
intervalu. Neúspěšný žadatel dále deklaroval možnost získávání místních informací prostřednictvím
sociálních sítí, neuvedl však, jak bude dále s informacemi redakčně nakládáno, aby byla zajištěna jejich
objektivita, neboť informace poskytnuté orgány veřejné zprávy jsou již v t o m t o ohledu redakčně
zpracovány a ověřeny.
Dalším důvodem byla vyšší míra naplnění zákonného kritéria uvedeného v ustanovení § 17 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kde účastník řízení v projektu prezentuje svou původní tvorbu i s
referenčními ukázkami, podrobně představuje podporu začínajících umělců a kulturních akcí a takto
deklarovanou podporu dokládá prostřednictvím celé řady předjednaných spolupráci. V dílčím kritériu
autorských pořadů Rada vítěznému žadateli přidělila o bod více z toho důvodu, že tento uvádí více
autorských pořadů než žadatel neúspěšný. V dílčím kritériu podpory začínajících umělců se Rada také
přiklonila k plnému přídělu dvou bodů u vítězného uchazeče. Ačkoliv oba žadatelé o licenci doložili celou
řadu předjednaných spoluprací, žadatel RÁDIO IBUR, s.r.o. oproti žadateli neúspěšnému, pojal celé
kritérium dle názoru Rady komplexněji, neboť v rámci podpory bude skladby začínajících interpretů
jednak zařazovat do vysílání, dále bude vysílat pozvánky na jejich vystoupení a v neposlední řadě také
zvát tyto interprety přímo do svého studia. Neúspěšný žadatel uvedl, že začínající umělce bude zařazovat
do playlistu svého programu a pouze obecně zmínil jejich podporu na regionální úrovni. Vítězný uchazeč
tak zaostal pouze v naplnění dílčího kritéria podpory kulturních akcí, což výsledek hodnocení celého
kritéria původní tvorby nezvrátilo.
Ačkoliv v celkovém hodnocení zákonných kritérií (splnil/částečně splnil/nesplnil) byli oba uchazeči o
licenci hodnoceni shodně, v konečném bodovém součtu byl jako vítěz vyhodnocen žadatel RÁDIO IBUR,
s.r.o.
S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu.
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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., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, 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 a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a §66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne: 27.5.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 31.10.2012, Příloha č. 1 - Licenční podmínky), Dokument (přehled,
28.2.2012, Příloha č. 2 - Zachytitelnost programů - Brno 96,4 MHz), Dokument (mapa,
31.10.2012, Příloha č. 3 - mapa předpokládaného územního rozsahu - Brno 96,4 MHz)
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí

RADIO IBURs.r.o.

Označení (název) programu:

Radio Rubí

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Obsah:
I.

Základní programová specifikace

II.

Další programové podmínky
1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§21 odst. 3)

2) Jednotlivé programové podmínky
I.

Základní programová specifikace
Hudební zpravodajsko-informační rozhlasová stanice

II. Další programové podmínky
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení

1)

licence (§21 odst. 3)
-

Zpravodajské a servisní informace zaměřené na standardní, sezónní a aktuální informace

-

Autorské pořady - novinky ze střední Moravy

-

Podpora a propagace regionální tvorby

-

Hudební formát: E.A.H. - ENERGY ACTIVE HIT (s prvky C.H.R., HOT AC. Atp.)

2)
Jednotlivé programové podmínky
-

Cílová skupina 20 - 40 let, sekundárně 15 - 59 let

-

Podíl mluveného slova 10 - 1 5 % bez reklamního vysílání

-

Zpravodajské a servisní informace - každou celou hodinu v rozsahu cca 2 až 3 minut od 6 do
18 hodiny

-

2843-15

Podíl autorsky vyrobených pořadů 100 %

Přehled rozhlasových programů zachytitelných v Brně 96,4 MHz
programy přijímatelné velmi dobře
Rádio

Programová

Cílová skupina

Hudební formát

Programové prvky

Místní info

Menšiny

Posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (08:00-11:00 a 13:0016:00) a anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a
16:00-24:00) jazyce, jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované
menšinám

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Informační servis o událostech doma i v
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice
a o počasí; autentická vyjádření politiků,
představitelů institucí a podniků a dalších
osobností; publicistické příspěvky
specializované pořady věnované ekonomice,
kultuře, sportu, česká i zahraniční populární
hudba

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu, národnostním
menšinám

skladba vysílání
BBC Radiocom (Praha)
s.r.o./ BBC World
Service

Zpravodajskopublicistická stanice

CRo 1 Radiožurnál

Zpravodajskoposluchači, preferující
publicistická celoplošná seriózní informace
stanice

CRo 2 Praha

Nezpravodajská
celoplošná stanice

nejrůznější věkové
Poměr hudby a mluveného
skupiny, z nejrůznějších slova 50:50
koutů země

Český rozhlas /

Kulturní stanice
(syntéza všech druhů
kultury a umění)

Nejrůznější věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

ČRo 3 Vltava

Český rozhlas /
ČRo 6 (AM)

CRo Brno
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Šest hodin komentářů,
analýz, diskusí a jiných
zajímavých pořadů.

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
05:00-20:00 hod.(po
pa); 06:00-18:00
(so+ne)

Rozhlasové hry, četba, publicistika,
zpravodajství, informace, zábava, vysílání pro
děti, poradenství, dokument coby výpověď o
naší době, rubriky Host do domu, Čas ke snění,
Černobílá mozaika, Radioautomat, Rádio na
kolečkách, Tobogan, Jak to vidí...

Přebírá pořady
regionálních studií

Klasická i jazzová hudba, ale Programové schéma je ve všední dny stejné i přenosy z rockových klubu, ranní zpravodajská Mozaika- info z kulturv,
alternativní hudba
recenze vážné hudbv, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čaiovnapořad pro novou generaci kultur, posluchačů,
večer Opera - včetně přenosů

Romano Drom aneb
Cesty Romů - pořad
se zabývá osudy
Romů a jejich životní
kulturou

Celoplošná analyticko-publicistická stanice,
zaměřená nejen na komentování politických
událostí, ale zejména na přibližování vzniku,
vývoje a života občanské společnosti České
republiky a evropských zemí, pořady zaměřené
na kulturu, ekonomiku, historické události,

Dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou
hudební nabídku, od populárních a folklórních
písní až po vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

Zabývá se
problematikou
národnostních
menšin. Věnuje se
tématům, která jsou
vámi i námi
diskutována.
Regionální vysílání v
Jihomoravském a
Zlínském regionu

Rádio Student, s.r.o. /
FREE radio

zpravodajská a
publicistická stanice

15-26 let

česká i zahraniční hudba,
podíl mluveného slova 12 %
o pracovním dnu a 10 % o
víkendu

zpravodajství, informace, písničky, poradenská
služba, soutěže reportáže pozvánky, hitparáda,
studentská hudba,

Frekvence 1, a.s. /
FREKVENCE 1

Všeobecné celoplošné
rádio zábavy a
informací

Zaměřeno na rodinu
s cílovou skupinou 29 49 let

60.-80. léta + novinky, 40%
česká hudba, střední proud,
rock, dance, folk, country

Informační diskusní kluby, publicistické pořady
(Press klub), interaktivita - práce
s posluchačem, rádio zábavy a informací,
zpravodajství a servisní info info o kulturních a
sportovních aktivitách (konkrétní regiony)

programy o
menšinách
připravované
menšinami

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství

MEDIA BOHEMIA a . s . /
Hitrádio Magie

nezávislá rozhlasová
stanice rodinného typu

RADIO STATION BRNO, hudební regionální
spol. s r.o. / KISS HÁDY stanice středního
proudu

BROADCAST MEDIA
s.r.o. / Radio Beat

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

JUKE BOX, spol. s r.o. / „Oldies-country rock"
hudební formát se
RADIO ČAS - FM
stručným
zpravodajstvím

p. 20-45 let

zejména populární
hudba+některé menšinové
žánry (country, folk, oldies,
nezávislá scéna)

Zpravodajství (svět, domov, region, sport,
doprava a počasí), publicistika, kultura, hudební
a specializované pořady
podíl
mluveného slova 12-15%, podíl zpravodajství
15% mluveného slova

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov
nad Kněžnou,
Trutnov a Hradec
Králové)

16-29 let s přesahem 39 nejnovější hity doplněné o
let
klasické hity 90. let, 15%
mluvené slovo

dynamický program plný trendových pořadů,
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom, upíří
rej, s Kissem na cestách

Aktuální informace o hudební složkou
společenském a
oslovuje menšiny
kulturním dění
obyvatelstva podle
věku

p. 35-55 let

Rocková hudba

Podíl mluveného slova min. 10%, informační a
zpravodajský servis, počasí, doprava,
očekávané události, sport, hudební publicistika,
zábava

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country & Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
western
informace, smogové zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností, ČAS kontakt, ČAS
na devátou, Country v Čechách a na Moravě,
Rockové a country balady, hudební výročí dne,
hitparády...
Posílený prvek country a folk Povoleno odpojování - vysílací okruhy Ostrava,
pro RÁDIO ČAS - FM jižní
Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro
MoravA
okruh jižní Morava změna LP upřesnění
hudebního formátu
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Stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

EVROPA 2, spol. s r.o. /
Rádio Evropa 2 Morava

Hudební rádio

Star Promotion, s.r.o. /
Rádio Hey Brno

městské rádio v Brně s 26-35 let
mužským akcentem a
folkrockovým a
rockovým projevem

Hudba 70.-90. lets přeashy
na obě stranyzejména
folkrocková a rocková
muzika, akcent na původní
tvorbu, hudební složka tvoří
80-90% programu

zpravodajství, informační servis, předpověď
lokální zpravodajský
počasí, dopravní a kulturní servis, publicistika,
a informační servis
zprávy z Evropy a Euroregionu, sport, automoto, hobby, práce, zábava,
min. 7,5% mluveného slova bez reklamy v prime
time

LONDA, spol. s r.o. /
RÁDIO IMPULS

Celoplošné
zpravodajské a
informační rádio,
v hudební složce
vysílání s maximálním
zaměřením na českou
produkci

Maximální zaměření na
českou hudební produkci 65%, rock, folk, pop

Podíl mluveného slova - 32% , z toho 22%
zpráv a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 2x v hodině + servisní informace, aktuální téma
dne, kontaktní pořady - reakce posluchačů,
důraz na interaktivní pořady, publicistika,
reportáže o aktuálních jevech ve společnosti

80. léta - současnost - pop,
folk a taneční hudba,
hudební formát hot AC
s regionálními vybočeními
(folk)

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
Důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty,
informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a domácnosti, podíl
mluveného slova 12%

p. 12-30 let

p. 30-45 let

50% novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
Kulturně-informační
současnost CHR+hotAC telefonováno, Factory Bootleg Monopol (taneční rubriky o dění
zaměřeno na cílovou
hudba), Hitparáda Evropy 2
v regionu,
skupinu, angloamerická
zpravodajství,
produkce, 10% domácí
počasí, sport,
tvorby
rubriky Novinky na
DVD a Filmové
premiéry, lokální
okna pro místní
(regionální)
rozhlasové stanice

Evropa 2 bere na
vědomí veškeré dění
v ČR, a to bez rozdílu
národnostních,
etnických a jiných
menšin

Informace z regionů
v pravidelných
časech a přesné
formě, spolupráce
s radnicemi velkých
měst

s. 25-50 let

Rádio Pálavá s.r.o. /
Rádio Jih

Regionální hudebnězábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

p. 20-29

s. 16-50

NONSTOP s.r.o. / RÁDIO hudebně-zábavná
regionální rozhlasová
KROKODÝL

15-45 let, primárně 2029 let

Pop, rock, současná taneční Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
hudba, širší hudební záběr o ekonomika, sport
víkendu

Informační servis
pro jihomoravský
region
80% zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu

stanice

PS KŘIDLA, s.r.o. /
Rádio PETROV

hudební regionální
stanice

cílová skupina 30-39

retro formát (1975-1985),
30% folk a country, 10%
mluveného slova, slovenská
hudba, brněnská hudební
scéna

Aktuální informace, pravidelné zpravodajství,
počasí, publicistika, strip talk show

Rádio Proglas, s.r.o. /
RÁDIO PROGLAS

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
pod 16% z hudební
produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, Denně zprávy
pestrá nabídka pro všechny věkové skupinyje
z pokrytých regionů
kulturním, informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným médiem.
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Duchovní pořady

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6% z hudební
produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní hudba
14,9%
Populární a výplňová hudba
42,9%

- Nevysílá reklamy
- Podíl mluveného slova neklesne pod 35%
- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod
6%

ULTRAVOX s.r.o./Radio Hudební stanice
specializovaná na
Ethno "

Posluchači definovaní
zájmem o kvalitní
etnickou hudbu a world specifickou hudební
music, zpravodajství a produkci a obecné
informační servis
kulturní souvislosti ;
s akcentem na
multietnické soužití
15+
v hlavním městě

Etnická hudba a word music Podíl mluveného slova 10%, pevné
a spřízněné žánry (crossover zpravodajské vstupy, specifické programové
apod.)
zdroje (archivy, historické dokumenty),
specializované profilové pořady, autorské pořady

Vysíláním uspokojuje
posluchače z ciziny

Programy přijímatelné částečně
Rádio

Programová

s k l a d b a vysílání
Route Radio s.r.o./Rádio Specializované
dopravní rádio se
Dálnice
specifickým průběžným
vícejazyčným
dopravním
zpravodajstvím a
stručným všeobecným
zpravodajstvím
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Cílová s k u p i n a

Hudební formát

P r o g r a m o v é prvky

18 plus

hudba od 60. let až po
Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a
současnost - lehčí rock, pop, stručné všeobecné zpravodajství; specializované
country
pořady a kampaně zaměřené na prevenci
v oblasti dopravy, sociální marketing; stručné
zpravodajství i ve třech světových jazycích
(anglický, německý a francouzský); minimálně 4
dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy od 6 do 18
hodin ve všední dny; podíl mluveného slova
minimálně 7% od 6 do 18 hodin ve všední dny;
všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od
6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby, minimálně 50
% evropské tvorby

Místní info

Menšiny

Dopravní
zpravodajství
zaměřené na
Vysočinu

Dopravní
zpravodajství pro
cizince (menšiny)
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Diagramy využití rádiového kmitočtu BRNO MĚSTO 2 96,4 MHz podle
zákona 127/2005 o elektronických komunikacích.

§ 112 odst. 4

Zaros

Jedn. identifikátor 382975-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/146/2021-blu
2020/858/blu
21-2020/poř. č. 9

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

22. 12. 2020, Praha

RADIO IBUR s.r.o.
Mohelnická 807
78391 Uničov

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 IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807,
PSČ 78391, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Radio Rubi (licence sp.zn. 2011/802/zab) podle § 21 odst. 1
písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
I) Průběh správního řízení
Dne 10. listopadu 2020 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/15096/2020-vra) provozovatele RADIO IBUR s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Radio Rubi (licence sp.zn. 2011/802/zab) 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 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a o
zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly
zamítnuty).

Vyjádření společnosti HAMCO, s.r.o.
K předmětné žádosti se svým podáním č.j. RRTV/15720/2020-vra, které bylo Radě doručeno dne
29. listopadu 2020, vyjádřila jakožto účastník řízení společnost HAMCO, s.r.o.
Společnost HAMCO, s.r.o. uvedla ve svém vyjádření následující:
-

-

-

-

-

-

Vzhledem k tomu, že by schválením žádosti o udělení souhlasu s výše uvedenými
změnami licenčních podmínek Radia Rubi došlo v podstatě ke změně formátu stanice
Radio Rubi, podáváme hlavní argumenty, které dokládají, že se změnou nelze vyslovit
souhlas.
Hudební formát, který v Brně chybí (Energy Active Hit – se všemi styly - pop, poprock,
popdance, dance hitya další progresivní styly, jako jsou Eurodance, Italodance, Hard
Dance, Jumpstyle, Energy pop, Urban, Rn'B, Melody Rock, Soft Rock, Vocal Dance, Drum
and Base a mnoho dalších) byl jedním jednoznačně nejdůležitější z přínosů Radia Rubi v
Brně a díky němu právě získal licenci. Změnou na formát Hot AC a CHR, které jsou v Brně
zastoupeny celou řadou stanic (např. Radio Krokodýl, Free radio, Kiss, Evropa 2, Hitradio,
atd. zmizí originalita a tím i pluralita.
Další důležitý parametr, tedy podíl autorských pořadů, by v případě snížení na 80%
znevýhodnil žadatele v licenčním řízení a vedl k neudělení licence. Zpravodajské a
servisní informace by v případě změny opět vedly ke snížení a tedy zhoršení služby pro
posluchače, v počtu o jednu méně a zejména v délce, přitom 2 minuty jsou natolik malým
limitem, který není problém dodržet. Méně než dvě minuty, např. jedna minuta je naprosto
nedostatečná pro zajištění orientace na region a užší lokalitu.
Dále má Radio Rubi povinnost podílu mluveného slova mezi 10 – 15% vysílacího času,
počítáno bez reklamy a za období jednoho měsíce, snížením o 3 procenta by došlo také
oproti jiným žadatelům ke znevýhodnění, jelikož by se tato nižší míra stala v licenčním
řízení nekonkurenceschopnou. Rovněž by se snížil prostor pro zajištění orientace na
region a užší lokalitu a další parametry jako na podporu původní tvorby a na podporu
menšin. Bez licenčního řízení by tak došlo k podstatné změně programu v kontextu
základních měřitelných parametrů. Např. u programu Radio Rubi jsou kontrolovatelným
programovým parametrem podíl pořadů s regionálním zpravodajstvím a informacemi z
území pokrývaného signálem, vztahujících se k území pokrývaného signálem neklesne
pod 33%, z mluveného slova za měsíc.
Touto změnou navíc nedojde k zákonné povinnosti provozovatele nabídnout originální
program ve smyslu zajištění pluralitního vysílání. Touto změnou by naopak došlo k
narušení hospodářské soutěže a to jednak šířením jiného programu než na jaký byla
licence udělena a pak také zásadním posílením pozice jednoho mediálního domu na úkor
ostatních bez řádné soutěže, což postupně devastuje rozhlasový trh a éter. Na tyto změny
doplatí především posluchači a následně i konkurenční rádia a místní potencionální
klienti, vzhledem k tomu, že navrhovaná změna dále posílí rozhlasový oligopol a naruší
podnikatelské prostředí.
Navíc je tato změna licenčních podmínek jen účelová, aby mohlo dojít opět k žádosti o
přejímání programu rádia Fajn, jak se již stalo v tomto roce. Navrhované změny podmínek
přesně kopírují licenční podmínky Fajn radia. A tady by pak při přebírání programu jiného
provozovatele zase v licenčním řízení utrpěl sledovaný parametr transparentnosti
vlastnických vztahů, jelikož Fajn radio je vlastněno společností, jejímž jediným
společníkem je společnost MEDIA BOHEMIA a.s. a jediným akcionářem MEDIA
BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 1087
Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor, Kyperská republika. Navrhujeme tedy, aby Rada
neudělila souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování

-

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rubi (licence sp.zn.
2011/802/zab), spočívající ve změně licenčních podmínek programu, protože s těmito
změnami nelze vyslovit souhlas, jelikož by takové změny vedly k neudělení licence na
základě veřejného slyšení a v tom případě bychom v daném licenčním řízení uspěli s
naším projektem Radia Sen, které by bylo následně přínosnější, jak dokládá citace z
projektu předloženého v licenčním řízení.
Pokud žadatel bude chtít uspět s novými licenčními podmínkami a novým projektem,
může vrátit licenci, Rada pak vyhlásí na předmětný kmitočet veřejné licenční řízení a
následně pak může žadatel uspět v řádné soutěži.
Přílohou žádosti je projekt, se kterým se společnost HAMCO, s.r.o. účastnila původního
řízení, tj. projekt Rádia Sen.

Vyjádření společnosti Intertrade Moravia s.r.o.
K předmětné žádosti se dále svým podáním č.j. RRTV/15719/2020-vra, které bylo Radě
doručeno dne 29. listopadu 2020, vyjádřila jakožto účastník řízení společnost Intertrade Moravia
s.r.o. tato společnost má přitom stejného vlastníka a osoby ve statutárních orgánech jako
společnost HAMCO, s.r.o.
Společnost Intertrade Moravia s.r.o. uvedla ve svém vyjádření následující:
-

-

-

-

-

Vzhledem k tomu, že by schválením žádosti o udělení souhlasu s výše uvedenými
změnami licenčních podmínek Radia Rubi došlo v podstatě ke změně formátu stanice
Radio Rubi, podáváme hlavní argumenty, které dokládají, že se změnou nelze vyslovit
souhlas.
Hudební formát, který v Brně chybí (Energy Active Hit – se všemi styly - pop, poprock,
popdance, dance hity a další progresivní styly, jako jsou Eurodance, Italodance, Hard
Dance, Jumpstyle, Energy pop, Urban, Rn'B, Melody Rock, Soft Rock, Vocal Dance, Drum
and Base a mnoho dalších) byl jedním jednoznačně nejdůležitější z přínosů Radia Rubi v
Brně a díky němu právě získal licenci. Změnou na formát Hot AC a CHR, které jsou v Brně
zastoupeny celou řadou stanic (např. Radio Krokodýl, Free radio, Kiss, Evropa 2, Hitradio,
atd. zmizí originalita a tím i pluralita.
Další důležitý parametr, tedy podíl autorských pořadů, by v případě snížení na 80%
znevýhodnil žadatele v licenčním řízení a vedl k neudělení licence. Zpravodajské a
servisní informace by v případě změny opět vedly ke snížení a tedy zhoršení služby pro
posluchače, v počtu o jednu méně a zejména v délce, přitom 2 minuty jsou natolik malým
limitem, který není problém dodržet. Méně než dvě minuty, např. jedna minuta je naprosto
nedostatečná pro zajištění orientace na region a užší lokalitu.
Dále má Radio Rubi zákonnou povinnost podílu mluveného slova mezi 10 – 15%
vysílacího času, počítáno bez reklamy a za období jednoho měsíce, snížením o 3
procenta by došlo také oproti jiným žadatelům ke znevýhodnění, jelikož by se tato nižší
míra stala v licenčním řízení nekonkurenceschopnou. Rovněž by se snížil prostor pro
zajištění orientace na region a užší lokalitu a další parametry jako na podporu původní
tvorby a na podporu menšin. Bez licenčního řízení by tak došlo k podstatné změně
programu v kontextu základních měřitelných parametrů. Např. u programu Radio Rubi
jsou kontrolovatelným programovým parametrem podíl pořadů s regionálním
zpravodajstvím a informacemi z území pokrývaného signálem, vztahujících se k území
pokrývaného signálem neklesne pod 33%, z mluveného slova za měsíc.
Touto změnou navíc nedojde k zákonné povinnosti provozovatele nabídnout originální
program ve smyslu zajištění pluralitního vysílání. Touto změnou by naopak došlo k
narušení hospodářské soutěže a to jednak šířením jiného programu než na jaký byla
licence udělena a pak také zásadním posílením pozice jednoho mediálního domu na úkor
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ostatních bez řádné soutěže, což postupně devastuje rozhlasový trh a éter. Na tyto změny
doplatí především posluchači a následně i další rádia v regionu, místní potencionální
klienti a RRTV v rámci svého renomé.
Navrhujeme tedy, aby Rada neudělila souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rubi (licence sp.zn. 2011/802/zab), spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
protože s těmito změnami nelze vyslovit souhlas, jelikož takové změny by vedly k
neudělení licence na základě veřejného slyšení a v tom případě bychom v daném
licenčním řízení uspěli s naším projektem Radia Brno, které by bylo následně přínosnější,
jak dokládá citace z projektu předloženého v licenčním řízení. Pokud žadatel bude chtít
uspět s novými licenčními podmínkami a novým projektem, může vrátit licenci, Rada pak
vyhlásí na předmětný kmitočet veřejné licenční řízení a následně pak může žadatel uspět
v řádné soutěži.
Dle našich indicií a znalosti rozhlasové praxe jsme přesvědčeni, že je tato změna
licenčních podmínek jen účelová, aby mohlo dojít opět k žádosti o přejímání programu
Fajn rádia, jak se již stalo v tomto roce. Navíc navrhované změny podmínek kopírují
licenční podmínky Fajn radia (zdroj RRTV). Zde by pak při přebírání programu od jiného
provozovatele utrpěl sledovaný parametr transparentnosti vlastnických vztahů, jelikož
Fajn radio je vlastněno společností, jejímž jediným společníkem je společnost MEDIA
BOHEMIA a.s. a jediným akcionářem MEDIA BOHEMIA a.s. je společnost MEDIA
BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 1087 Nicosia, Esperidon Street 12, 4th floor,
Kyperská republika. Zákon č. 231/2001 Sb. v zásadě uvádí jako jediné kritérium kdy, Rada
nemůže udělit souhlas s přejímáním programu jiného provozovatele, situaci, kdy by došlo
ke změně základní programové specifikace. K tomuto výkladu Rady uvádíme následující:
Základní programová specifikace Radia Rubi v Brně je „Hudební, zpravodajskoinformační stanice. Základní programová specifikace Fajn Rádia je „Hudební stanice se
zaměřením na region a současnou hudební produkci.“ Při případném posuzování této
změny jsme přesvědčeni, že ani tato zákonná podmínka nebude splněna, protože
zaměření na region neznamená plnohodnotný zpravodajský a informační servis, byť může
být obsažen jako součást licenčních podmínek vč. všech dalších náležitostí, jakou jsou
procenta mluveného slova atp., což se ale v tomto případě (přejímání programu), s
odkazem na citaci výkladu Rady výše, vůbec nezkoumá. Zde vidíme obrovský prostor pro
změnu zákona č 231/2001 Sb., protože prakticky na základě posouzení jedné věty
(základní programová specifikace) se může naprosto změnit nejen program jakékoliv
rozhlasové stanice, ale zejména rozhlasový trh v regionu nebo celé ČR, a to bez řádné
veřejné soutěže.
Našim primárním cílem je zachovat rovnou soutěž pro všechny vč. předvídatelného
jednání Rady. Jako stabilní a dlouholetý nezávislý provozovatel rozhlasového vysílání
vám proto prosíme o součinnost v této věci a jsme kdykoli k dispozici pro případnou
diskuzi.
Přílohou žádosti je projekt, se kterým se společnost Intertrade Moravia s.r.o. účastnila
původního řízení, tj. projekt Rádia Brno.

II) Posouzení žádosti provozovatele
V daném případě byla licence udělena dne 27. května 2014 v licenčním řízení o více účastnících.
Při rozhodování o udělení licence již tudíž Rada vycházela Manuálu z 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., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „Manuál"). 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 (Hudební zpravodajsko-informační stanice) zůstává beze
změny.
Základní
programová
specifikace

Současný
stav

Navrhované
změny

Mluvené
slovo

Zpravodajství a
servisní
informace

Hudební
formát

Podíl
autorských
pořadů

Hudební
zpravodajskoinformační
stanice

Podíl
mluveného
slova 10 –
15 % bez
reklamního
vysílání.

Každou celou
hodinu v rozsahu
cca 2 až 3 minut
od 6. do 18.
hodiny

E.A.H. ENERGY
ACTIVE HIT (s
prvky C.H.R.,
HOT AC. Atp.)

Podíl autorsky
vyrobených
pořadů 100%.

Hudební
zpravodajskoinformační
stanice

Podíl
mluveného
slova 7-13
%z
celkového
vysílacího
času v
denním
průměru

Každou celou
hodinu od 6 do 17.
hodiny.

Hudební formát
odpovídá cílové
skupině,
poskytuje
širokou nabídku
hudebního
spektra v
rozmezí od
popu přes
CHR, Hot AC,
až po současné
módní trendy.

Podíl autorsky
vyrobených
pořadů 80 100 %

II.1) Změna podílu mluveného slova:
Provozovatel žádá o změnu podílu mluveného slova na 7-13 % z celkového vysílacího času v
denním průměru. V současných licenčních podmínkách je podíl mluveného slova nastaven na
10-15 %. Hlavními důvody pro tuto změnu jsou dle provozovatele všeobecné trendy a preference
jeho cílové skupiny, kdy vývoj mluveného projevu v médiích, včetně rozhlasových stanic, směřuje
stále více k větší stručnosti, heslovitosti, pozornost posluchačů při delším a složitějším
vyjadřováním zásadně klesá. Role moderátora jako průvodce, společníka, nositele nálady, ale i
témat, se přitom nemění a provozovatel nadále vnímá důležitost mluveného slova v programu
jako zásadní. Dle provozovatele ale úkol moderátorů v podobě naplnění posluchačských
očekávání v dnešní době znamená částečné zkrácení časové plochy moderovaného projevu.
V daném případě se nejedná o změnu, která by mohla vést k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. V původním licenčním řízení bylo naplnění kritéria podílu mluveného slova
vyhodnoceno jako nesplněné. Žadatelem tehdy navrhovaný podíl mluveného slova, tj. podíl, který
je v současných licenčních podmínkách programu, nedosahoval středního podílu mluveného
slova pro danou lokalitu, který činil 12%. Rada tedy při vyhodnocení tohoto dílčího kritéria dle
Manuálu neudělila provozovateli v původním licenčním řízení žádný bod. Kdyby se v době
původního licenčního řízení provozovatel ucházel o licenci s podílem mluveného slova, kterého
chce změnou licenčních podmínek dosáhnout (tj. 7 – 13 %), opět by tato hodnota nedosahovala

středního podílu mluveného slova pro danou lokalitu, stejně jako v původním licenčním řízení.
Požadovaná změna podílu mluveného slova by tedy neměla vliv na udělení licence na základě
veřejného slyšení. Tato změna licenčních podmínek tedy neodporuje ustanovení § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb.
Tvrzení dalších účastníků řízení, že kvůli snížení podílu mluveného slova nebude program
schopný naplnit kritéria orientace na region a užší lokalitu, podporu původní tvorby a podporu
menšin, není v tomto ohledu platný. V první řadě je kritérium podílu mluveného slova
samostatným kritériem, které není samo o sobě vázáno na další kritéria pro rozhodnutí o udělení
licence dle Manuálu. To, jestli provozovatel v rámci vysílání daného programu dodrží orientaci na
region či zda bude podporovat místní tvorbu či etnické menšiny, není samo o sobě dáno tím, jak
velký podíl tvoří mluvené slovo ve vysílání. I v případě, kdy by byl podíl mluveného slova vyšší,
než je v současných licenčních podmínek, neznamená to bez dalšího, že toto bude mít vliv na
další kritéria dle Manuál. Kritéria podílu mluveného slova, orientace na region a lokalitu, podpory
původní tvorby a podpory menšin jsou přitom v rámci Manuálu odděleny a každé je
vyhodnocováno jednotlivě. Samotný Manuál a jeho použití má přitom oporu jak ve správní praxi
Rady, tak jeho použití bylo opakovaně schváleno a podpořeno v aktuální judikatuře vztahující se
k licenčním řízením. Proto i v původním licenčním řízení byla výše uvedená kritéria
vyhodnocována jednotlivě a odděleně na základě projektů jednotlivých žadatelů soutěžících mezi
sebou o udělení licence. V případě předmětné licence je pak kritérium orientace na region a
lokalitu zakotvené i v dalších licenčních podmínkách programu. V dalších licenčních podmínkách
programu je přitom výslovně stanoveno, že vysílání bude obsahovat novinky ze střední Moravy
a bude též podporovat místní tvorbu. Tato část licenčních podmínek programu přitom měněna
není a je tedy zachována i v nově navrhovaném znění licenčních podmínek. Naplňování těchto
licenčních podmínek je pak možno i kontrolovat v rámci další správní činnosti Rady.
II.2) Změna zpravodajství a servisních informací
Provozovatel dále žádá v oblasti zpravodajských a servisních informací žo změnu časů zařazení,
a to na interval od 6 do 17 hodin. V současných licenčních podmínkách je časový interval od 6
do 18 hodin. Zároveň provozovatel žádá, aby délka zpravodajských relací nebyla limitována
rozsahem 2 až 3 minut, jak je tomu v současných licenčních podmínkách. Důvodem pro zrušení
přesně stanovené délky zpráv a servisu je dle provozovatele snaha o větší flexibilitu. Dle
provozovatele např. v letošním roce hrají informace a servis v programu zásadnější roli, než tomu
bylo dříve, v souvislosti s často vyhlašovanými aktualizacemi protiepidemických opatření. Ta mají
často delší seznamy a texty, vzniká potřeba zpravodajské relace prodlužovat, případně zařazovat
zpravodajské informace i mimo ně. V jiných případech, např. během standartního víkendu, může
být méně důležitých událostí, takže provozovatel má zájem zprávy odbavit v kratším čase než 2
minuty a dát jim o to větší prostor až ve chvíli, kdy se nabízí relevantní obsah pro posluchače.
Tato změna by neměla na původní licenční řízení dopad. V původním licenčním řízení, ve kterém
provozovatel žádal o udělení licence s návrhem stávajících licenčních podmínek, mu nebyl
v rámci ohodnocení naplnění dílčího kritéria podílu zpravodajských a servisních informací udělen
žádný bod, neboť ve vztahu k pokrytému území navrhovaný podíl zpravodajských a servisních
informací nedosahoval střední hodnoty ve vysílání ostatních zachytitelných programů. Vzhledem
k tomu, že v původním licenčním řízení tedy v tomto dílčím kritériu nezískal provozovatel žádný
bod dle Manuálu, tak nyní požadovaná změna by neměla na výsledek původního licenčního řízení
vliv. Tato požadovaná změna by tedy nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení
a není tedy v rozporu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

II.3) Změna hudebního formátu´
Dle provozovatele se u změny hudebního formátu jedná pouze o formální úpravu názvosloví, a
to zrušením definice hudebního formátu pojmem ENERGY ACTIVE HIT (E.A.H.). Toto označení,
které provozovatel použil jako globální definici hudebního formátu Radia Rubi v době žádosti o
udělení licence, se dle něj v současnosti se však stalo nepoužívaným a málokdo má představu,
co znamená. Označením E.A.H. se provozovatel snažil shrnout všechny hudební styly, které
rádio hraje, tj. popové, poprockové, popdance a dance hity pro svoji cílovou skupinu, včetně
zařazování skladeb progresivních stylů (Eurodance, Italodance, Jumpstyle, Energy pop, Urban,
Rn'B, Melody Rock, Soft Rock a další). Provozovatel chce, aby vysílaný hudební formát byl i v
licenčních podmínkách popsán transparentně a srovnatelně s jinými formáty na českém
rozhlasovém trhu. Z těchto důvodů žádá o úpravu popisu hudebního formátu takto: „Hudební
formát odpovídá cílové skupině, poskytuje širokou nabídku hudebního spektra v rozmezí od popu
přes CHR, Hot AC, až po současné módní trendy“.
V původním licenčním řízení nebyly provozovateli v dílčích kritériích vztahujících se k hudebnímu
formátu přiděleny žádné body. Rada ve svém rozhodnutí zohlednila, že na pokrytém území již
vysílaly více než tři programy s hudebním formátem, který odpovídal hudebnímu formátu
navrhovanému žadatelem. Rada porovnáním hudebních formátů na pokrytém území zjistila, že
žánry uvedené v hudebním formátu, který provozovatel jako žadatel o udělení licence navrhoval,
jsou již na tomto území zastoupeny a žánrová nabídka provozovatele tak nesplňuje požadavky
Manuálu. Změna hudebního formátu programu tedy není změnou, která by vedla k jinému
vyhodnocení projektu navrhovaného provozovatelem v původním licenčním řízení. Tato změna
by tedy nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení a není tedy v rozporu
s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
Není tudíž možné souhlasit s argumentem dalších účastníků současného správního řízení (tj.
společnosti HAMCO, s.r.o. a Intertrade Moravia s.r.o.), že původní hudební formát, který
provozovatel navrhoval v licenčním řízení, v Brně chybí a že byl jedním jednoznačně
nejdůležitější z přínosů Radia Rubi v Brně, díky němuž provozovatel získal předmětnou licenci.
Jak již bylo uvedeno výše, Rada v původním licenčním řízení zjistila, že žánry obsažené
v původním hudebním formátu již na pokrytém území vysílaly více než tři další programy. Zároveň
provozovatel nebyl v dílčím kritériu hudebního formátu ohodnocen ani jedním ze dvou možných
bodů. Navrhovaný hudební formát tedy nebyl na daném území jedinečný a není možné ho
považovat za rozhodující přínos programu. Zároveň navrhovaný hudební formát nepomohl
provozovateli získat předmětnou licenci, neboť jeho navržení nijak nepomohlo k bodovému
ohodnocení dle Manuálu. Změna hudebního formátu by tedy neměla na výsledek původního
licenčního řízení žádný dopad.
II.4) Změna podílu autorsky vyrobených pořadů
Provozovatel též žádá o změnu další programové podmínky, která zní: „Podíl autorsky
vyrobených pořadů 100 %“ a nahradit ji takto: „Podíl autorsky vyrobených pořadů 80 – 100%“.
Navrhované snížení podílu autorsky vyrobených pořadů provozovateli dle jeho žádosti pomůže
lépe reagovat na složité období vyvolané koronavirovou pandemií a přitom budeme stále schopni
garantovat vysoký podíl autorsky vyrobených pořadů. Provozovatel uvádí, že bude nadále
připravovat vlastní pořady, které zahrnují informace a novinky z regionu, pro něž využívá své
regionální informační zdroje, jako jsou městské úřady, magistráty, policie, kulturní zařízení a
další.
V rámci licenčního řízení je podíl autorsky vyrobených pořadů primárně vyhodnocen jakožto dílčí
kritérium v rámci kritéria podílu mluveného slova. Při vyhodnocení tohoto dílčího kritéria Rada

vyšla z toho, že střední hodnotu autorsky vyrobených pořadů nebylo možné na daném území
stanovit. Z tohoto důvodu Rada ohodnotila všechny účastníky původního licenčního řízení jedním
bodem. Provozovatel tedy díky tomu, že navrhl podíl autorsky vyrobených programů ve výši
100%, nezískal žádnou bodovou výhodu oproti dalším účastníkům licenčního řízení. Ani
v případě, kdy by navrhl hodnotu 80 – 100 %, kterou navrhuje nyní, nezměnilo by se jeh bodové
hodnocení v tomto dílčím kritériu; vzhledem k tomu, že střední hodnotu nebylo možné na
pokrytém území určit, získal by stále jeden bod stejně jako ostatní účastníci. V tomto ohledu by
tedy požadovaná změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Rada též zvážila, zda by změna podílu autorsky vyrobených pořadů mohla mít vliv na
vyhodnocení kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, konkrétně na dílčí kritérium
vlastních autorských pořadů a jejich obsahu. V původním licenčním řízení byl v kritériu přínosu
uchazeče pro rozvoj úvodní tvorby provozovatel ohodnocen pěti body ze šesti možných, přičemž
v dílčím kritériu vlastních autorsky vyrobených pořadů byl vyhodnocen dvěma body ze dvou
možných. Dle rozhodnutí o udělení licence Rada v tomto směru zohlednila, že Radio Rubi vytváří
svůj vlastní originální program, v němž jsou autorské pořady obsaženy v rozsahu 100%, a obsah
a přínos jednotlivých pořadů, jejichž výčet byl uveden v navrhovaných licenčních podmínkách a
je i součástí rozhodnutí o udělení licence. Provozovatel nyní žádá o snížení podílu autorsky
vyráběných pořadů na rozmezí 80 – 100 %. Tato změna provozovateli umožňuje, aby součástí
programu stále byla vlastní autorské pořady provozovatele a aby tyto pořady byly pro posluchače
svým obsahem přínosné; částečné snížení podílu v tomto ohledu nemusí být natolik zásadní
změnou, aby to na přínos pro posluchače mělo reálný dopad. V tomto ohledu je potřeba zohlednit,
že podíl autorských pořadů není primární hodnotou pro posouzení naplnění dílčího kritéria
přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, který sám o sobě určuje, jak Rada vyhodnotí
naplnění tohoto dílčího kritéria (podíl autorských pořadů je přitom primárně hodnocen jakožto dílčí
kritérium v rámci kritéria podílu mluveného slova, viz výše). V rámci kritéria přínosu pro rozvoj
původní tvorby je navrhovaný program hodnocen jako celek; Rada zde hodnotí to, jaké pořady
žadatel navrhuje, jaký je obsah takovýchto pořadů a především jestli mohou být přínosem pro
posluchače na pokrytém území. V rámci rozhodnutí o udělení licence tedy Rady vycházela nejen
z toho, jaký je podíl autorských pořadů, ale hodnotila celkový přínos vlastní původní tvorby
zajišťované žadatelem v oblasti rozhlasových pořadů v rámci navrhovaného programu. Není tedy
možné dovodit, že změna podílu autorsky vyrobených pořadů by se projevila na ztrátě bodů při
vyhodnocení žádosti provozovatele v rámci kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby
a že by tudíž vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
II.5) K další argumentaci účastníků řízení - společností HAMCO, s.r.o. a Intertrade Moravia
s.r.o.
Argumentace účastníků HAMCO, s.r.o. a Intertrade Moravia s.r.o. o tom, že úprava licenčních
podmínek programu RADIO RUBI povede k přebírání vysílání programu Fajn Radio, samy o sobě
nemají vliv na to, jak by měla být posuzována žádost provozovatele. Je pravdou, že provozovatel
pro předmětnou licenci žádal o souhlas s přejímáním programu MEDIA BOHEMIA a.s.
Provozovatel nicméně vzal tuto svou žádost zpět a předmětné správní řízní (sp.zn. 2020/688/blu)
bylo usnesením Rady zastaveno na 18. zasedání Rady v roce 2020. Ve své žádosti o změnu
licenčních podmínek programu, která je předmětem tohoto správního řízení, provozovatel
nicméně žádá o úpravu licenčních podmínek programu, který vysílá pod svým jménem a na svou
odpovědnost. Není tedy ani možné přijmout argumentaci dalších účastníků o tom, že by
požadovaná změna měla dopad na výsledek původního licenčního řízení z hlediska bodového
ohodnocení transparentnosti vlastnických vztahů provozovatele. I v případě udělení souhlasu
s požadovanou změnou zůstává provozovatele programu společnost RADIO IBUR s.r.o. Jediným
společníkem této společnosti je fyzická osoba (Josef Hejl), přičemž toto je stejné jako v době

původního licenčního řízení. Z hlediska Manuálu by tedy kritérium transparentnosti vlastnických
vztahů i stability vlastnických vztahů bylo u společnosti RADIO IBUR s.r.o. vyhodnoceno jako
splněné. To, že u společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. by mohlo být toto kritérium vyhodnoceno
jinak, nemá na správní řízení vliv. Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. se požadovanou změnou
nestává provozovatelem programu Radio Rubi; tím zůstává společnost RADIO IBUR s.r.o., stejně
jako v době původního licenčního řízení. To, že další účastnící argumentují transparentnosti
vlastnických vztahů společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., je založeno pouze na jejich spekulativním
tvrzení o tom, že toto správní řízení vede k budoucímu přebírání programu této společnosti. Rada
v tomto ohledu nicméně nemůže zohledňovat další hypotetický vývoj ve věci předmětné licence
ani preemptivně bránit takovémuto vývoji. Tím by byl zásadně překročen předmět a smysl tohoto
správního řízení, tj. posoudit, zda je požadovaná změna licence v souladu s ustanovením § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada přitom nemůže kritéria pro své rozhodování rozšířit tak, aby
sama ze své iniciativy aktivně zasahovala do fungování rozhlasového trhu v ČR a při svém
rozhodování by vycházela ze své představy, jak by se rozhlasový trh měl vyvíjet. Tím by
překročila svou zákonnou kompetenci, tak jak je stanovena v zákoně č. 231/2001 Sb., i obecné
principy správního práva. Při rozhodnutí o tom, zda udělit souhlas v předmětné věci, tedy Rada
mohla vyjít pouze ze zákonných kritérií, přičemž jakýkoli jiný postup by byl v nesouladu se
zákonem č. 231/2001 Sb.
Obdobně není možné přijmout argument společnosti HMACO, s.r.o., že požadovanou změnou
dojde k porušení zákonné povinnosti provozovatele nabídnout originální program ve smyslu
zajištění pluralitního vysílání a že změna povede k narušení hospodářské soutěže. Primárně je
tato argumentace opět založena na předpokladu, že změna má za cíl v budoucnu umožnit
přebírání programu společnosti MEDIA BOMEMIA a.s., Jak již nicméně bylo uvedeno výše,
takovýto hypotetický vývoj nemůže být předmětem tohoto správního řízení. Zároveň je zde
zapotřebí uvést, že i po požadované změně bude Radio Rubi i nadále originálním programem,
který je šířen původním provozovatelem (tj. společnost RADIO IBUR s.r.o.). V rámci požadované
změny nedochází k zániku programu ani ke změně jeho provozovatele. Žádná ze situací, které
společnost HAMCO s.r.o. nastiňuje, tedy změnou licenčních podmínek programu nenastává.
Nelze ani dovodit, že by udělení předmětného souhlasu vedla k narušení hospodářské soutěže.
Opět je zde argumentace založena na hypotetickém přejímání programu společnosti MEDIA
BOHEMIA a.s.; tato hypotetická situace přitom není předmětem správního řízení. Dokonce ani
v případě, kdy by v budoucnu k takovémuto přejímání došlo, nejednalo by se o narušení
hospodářské soutěže, neboť by k němu docházelo v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a na
základě svobodné dohody dvou aktérů trhu, která přitom nijak neporušuje zákonnou regulaci
v oblasti rozhlasového vysílání, přičemž jediná omezení, která v tomto směru klade zákon č.
231/2001 Sb., jsou omezení vyplývající ze zajišťování plurality informací v místním a regionálním
rozhlasovém vysílání. Jak již nicméně bylo uvedeno, Rada v tomto ohledu nicméně nemůže
zohledňovat další hypotetický vývoj ve věci předmětné licence, neboť by tím byl zásadně
překročen předmět tohoto správního řízení (viz výše).
Na základě všech uvedených skutečností Rada dospěla k závěru, že navrhovaná změna není
významným posunem licenčních podmínek v porovnání s licenčními podmínkami navrhovanými
provozovatelem v původním licenčním řízení a nemění charakter programu. V případě, kdy by se
provozovatel účastnil původního licenčního řízení s programem, jehož parametry by odpovídaly
požadovaným změnám, nemělo by to zřejmě na výsledek původního licenční vliv a změna ani
jednoho z parametrů, o jejichž úpravu se provozovatel snaží, by pravděpodobně nevedla ke
změně bodového vyhodnocení projektu dle Manuálu. Rada tudíž udělila s požadovanou změnou
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
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Rozdělovník
AZ Media a.s., s7nczqu
HAMCO, s.r.o., kcj4dpz
Intertrade Moravia s.r.o., cwnckb3
MAX LOYD, s.r.o., nw9kk43
NONSTOP s.r.o., 32sqf8i
RADIO BONTON a.s., p7scgzr
Rádio Student, s.r.o., cmbv6f4
Route Radio s.r.o., rpnx83r

Příloha - Licenční podmínky programu Radio Rubi
(licence sp.zn. 2011/802/zab)
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí: RADIO IBUR s.r.o.
Označení (název) programu: Radio Rubi
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně

Obsah:
I. Základní programová speciﬁkace
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§ 21 odst. 3)
2) Jednotlivé programové podmínky

I. Základní programová specifikace
Hudební zpravodajsko-informační rozhlasová stanice

II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§ 21 odst. 3)
- Zpravodajské a servisní informace zaměřené na standartní, sezónní a aktuální informace
- Autorské pořady - novinky ze střední Moravy
- Podpora a propagace regionální tvorby
- Hudební formát odpovídá cílové skupině, poskytuje širokou nabídku hudebního spektra
v rozmezí od popu přes CHR, Hot AC, až po současné módní trendy

2) Jednotlivé programové podmínky
- Cílová skupina 20-40 let, sekundární 15-59 let
- Podíl mluveného slova 7-13 % z celkového vysílacího času v denním průměru
- Zpravodajské a servisní informace - každou celou hodinu od 6 do 17. hodiny
- Podíl autorsky vyrobených pořadů 80 – 100 %

Jedn. identifikátor 406206-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/6503/2021-str
RRTV/2021/238/str
8-2021/poř. č. 7

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

4.5.2021, Praha

RADIO IBUR s.r.o.
n4xwrwj
Rádio Student, s.r.o.
cmbv6f4

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 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 IBUR s.r.o., IČ: 286 43 704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91
Uničov, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Radio Rubi (licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014 podle § 21 odst.
1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název
Fajn radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

Odůvodnění:
Dne 26. března 2021 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/4485/2021 -vra) provozovatele RADIO
IBUR s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Rubi (licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j.
STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio.
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 29. března 2021 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). K podkladům
řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
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.
Provozovatelem programové sítě s názvem Fajn radio je společnost MEDIA BOHEMIA a.s. Součástí
předmětné žádosti je souhlas provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. s užitím názvu Fajn radio pro nové

označení názvu programu Radio Rubi provozovatele RADIO IBUR s.r.o. a Rada 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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

