RADA C E S K E REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 P r a h l o / K r á t k á 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Účastník řízení: Rádio Pálavá s.r.o.
Na cimbuří 154
Pavlov
PSČ: 692 01

Jednatel: Jana Svobodová
Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel.

Č.j.: Ru7347/00/j^y
Zasedání Rady 22 bod 27
Vyřizuje : F.Kučera

'

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

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti Rádio Pálavá s.r.o. , se sídlem v Pavlově, Na cimbuří 154, IČO:
26230780,
licenci
k
provozování
rozhlasové
stanice
s
n á z v e m Rádio

Pálavá.

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 7.6.2001 do 7.6.2007.

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio Pálavá. Časový rozsah vysílání je
24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Regionální hudební rozhlasová stanice
s lokálním zaměřením.

3) Technické prostředky určené k vysílání :

kmitočet:

88,9 MHz/10 kW HODONÍN
dle příslušného listu technických parametrů.
V souladu s § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré údaje týkající se
programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho žádosti o licenci
č. RR 0482. Tyto údaje tvoří text 4 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušný list technických parametrů tvoří přílohu č. 2.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0482, doručená Radě dne
1.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty úřadu Rady pod č.j. 2292, s údaji stanovenými v § 11
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice
Rádio Pálavá, společenská smlouva uzavřená dne 28.7.2000, svědčící o založení společnosti
účastníka řízení, a bankovní informace o panu Ing. Michalu Plachém, majoritním společníku
společnosti účastníka řízení od ústavu Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov ze dne 18.8.
2000, nahrazující bankovní informace o účastníku řízení), předložené v průběhu správního řízení a
projednané při předběžném slyšení dne 18.9.2000 a při veřejném slyšení dne 2.10.2000.

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

Rada konstatovala, že společnost Rádio Pálavá s. r.o. je způsobilá stát se provozovatelem s licencí
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění dle kterého
Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem v žádosti o
licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že údaje uvedené
v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 17.8.1999.

P OUČENÍ :

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný.

'

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení doručeno
písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 30 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se pohlíží,
jako by nebyla podána.
Provozovatel s licencí je povinen zapsat provozování rozhlasového vysílání jako předmět podnikání
do obchodního rejstříku.

V Praze dne 14.11.2000

Příloha Č.1
Název stanice:

Rádio Pálavá

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Základní charakteristika programu:

Regionální hudební rozhlasová stanice s lokálním
zpravodajstvím

Profil Rádia Pálavá
Rádio Pálavá je projektováno jako jihomoravská
regionální hudebně - zábavná stanice s důrazem na
místní zpravodajství, vysílající 24 hodin denně.
Cílovou skupinou jsou posluchači ve věku 20 - 29 let
s přesahem 1 6 - 5 0 let.
Hudební struktura je tvořena především melodickými
skladbami reflektujícími hudební cítění a tradice
v daném regionu. Programování rádia vychází z dobré
znalosti teritoria. Formát stanice lze charakterizovat
jako Hot AC s některými vybočeními z tohoto formátu
směrem ke specifiku tradic regionu.

Charakteristika programu
Program Rádia Pálavá je sestavován s důrazem
na regionální charakter vysílání /..;/ programový proud
bude ve všední dny prakticky identický. Pro víkendové dny
přizpůsobíme program spíše rodinnému poslechu.
Hudba Rádia Pálavá s. r. o.
/.../ Hudební program Rádia Pálavá by měli tedy tvořit
tři zdánlivě nesourodé hudební složky. Pop, folk a taneční
hudba.
Melodické skladby současného popu společně s hity
osmdesátých a devadesátých let budou tvořit základ
hudebního výrazu rádia. Ten v pořadech pro nejmladší
posluchače částečně oživíme taneční hudbou.
Třetí sloužkou by měla být folková hudba, velmi citlivě
vybíraná. /.../
V hudebním profilu rádia chceme dát prostor i regionálním
zpěvákům a kapelám.

Informace Rádia Pálavá
/.../ chceme obohatit i zpravodajský servis důrazem na
lokální informace. /.../
Součástí služby pro naše posluchače bude i kulturní
servis, přinášející přehled příležitostí ke kulturnímu vyžití
v regionu. Chceme se zodpovědně věnovat i zpravodajství
o počasí, protože v této převážně zemědělské oblasti jsou
i

f
W
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tyto informace samozřejmou a cennou službou
posluchačům. Především v letních měsících rozšíříme
zpravodajský servis o informace pro turisty, kteří v hojném
počtu navštěvují zejména turisticky atraktivní oblast
Pálavý, nádrž Nových Mlýnů, Mikulova, Lednice, Valtic,
ale i celého Moravského Slovácka. Samozřejmostí bude
nejen dopravní servis, ale i informace o průjezdnosti
hraničních přechodů. Připravujeme také kurzovní lístek
a sezónní zpravodajství např. o teplotě vody
na koupalištích.
Zábava v Rádiu Pálavá
Neodmyslitelnou složkou vysílání je zábava. /.../
Do oblasti zábavy patří také kontaktní pořady, speciální
programy ( pořady oldíes, taneční klubové scény,
hitparády a seznamky).

Návrh kontrolovatelných programových parametrů
Chceme, aby naše kontrolovatelné programové parametry
vycházely z reality, proto navrhujeme, aby podíl
mluveného slova ve vysílání činil 12 procent,
hudby 88 procent.
A protože máme stále na paměti i hudební zvláštnost
tohoto regionu, chceme posluchačům nabídnout
z celkového objemu hudby ve vysílání 8 procent folku.

Návrh vysílacího schématu
PONDĚLÍ - PÁTEK
Ranní blok 5. 30 - 9. 00 hodin

Ranní blok přináší aktuální informace o času, počasí,
dopravní situaci.
Přehled nejdůležitějších zpráv předešlého dne i událostí
teprve očekávaných.
Vše doprovází svižnější hudba, která pomůže příjemně
nastartovat nový den.
Mluvené vstupy jsou stručné, ale častější. V hudbě je
zastoupeno více domácích skladeb i více hudebních
novinek, které zajímají mladší posluchače před odchodem
do škol a zaměstnání.
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Dopolední blok 9. 00 - 13. 00 hodin

Vysílání je určeno více pro dospělé posluchače, kteří
poslouchají v zaměstnání. Moderované vstupy přinášejí
zajímavé informace, které jsou určené především
k odlehčení pracovního shonu. Zpravodajský servis je
zastoupen v každé hodině.
Hudba je klidnější.
Odpolední blok 13.00-

17.00 hodin

Tento blok počítá již s návratem studentů ze škol, vysílání
se postupně omlazuje a zrychluje. V hudbě se opět
objevují častěji hitové novinky, ale i starší hity pro dospělé
posluchače. Těžiště moderovaných vstupů se přesouvá
k vědomostním soutěžím.
Podvečerní blok 17.00 - 21. 00 hodin

Tempo se podobně jako pomalu končící den zklidňuje.
V moderaci se objevují kontaktní témata jako například
téma dne, kdy posluchači reagují na již přes den
inzerovaná aktuální témata, ať už politická nebo
společenská. Tento blok přináší posluchačům také nejvíce
možností věnovat písničku svým blízkým. Proto i hudba
se pomalu přizpůsobuje svým romantickým charakterem
tomuto požadavku. Zde je místo i pro uplatnění folkové
hudby, která se v tomto případě bude dobře snášet
s klidnějšími standardy popu.
(

Večerní blok 21.00-01.

00 hodin

Již v závěru předchozího bloku předpokládáme,
že se dospělí posluchač pomalu přesouvá k televizi,
a proto se můžeme více věnovat nejmladší části
posluchačského spektra, která nechce s rodiči sledovat
TV program.
I hudba se ve vlnách mění a přináší více novinek
i z oblasti taneční hudby pro mladší posluchače. V těchto
časech najdou uplatnění hitparády, speciální hudební
pořady apod.
Moderace se opírá o kontakt s posluchačem především
formou telefonních rozhovorů nebo SMS vzkazů přátelům.
Najde zde uplatnění i Seznamka, kde chceme umožnit
seznámení formou dialogu až konferenčního hovoru
několika zúčastněných, které moderátor povede tak,
aby zabavilo i ostatní posluchače.
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Noční blok 01. 00-

5. 30 hodin

Noční vysílání je určeno pro všechny, kteří chtějí nebo
musí být třeba z profesních důvodů vzhůru. Moderátor je
společníkem, s kterým může posluchač být v kontaktu
nejen přes rádio, ale i skutečně přes telefon, SMS vzkazy
nebo Internet.
V časných ranních hodinách je již vysílání průvodcem
těch, kteří vstávají do zaměstnání.

VÍKEND
Rádio zní o víkendu především v domácnostech za účasti
celé rodiny. Nepočítáme tedy s tak profilovanou strukturou
jako v běžných pracovních dnech.
Dopolední témata jsou zaměřena více na domácnost
a rodinu. Předpokládáme také větší účast hostů
k diskusním tématům. Hudba počítá s širším výběrem
pro méně ohraničenou věkovou kategorii, je tedy pestřejší,
neagresivní, objeví se i písně na přání.
O víkendech nepočítáme s pravidelnými zpravodajskými
bloky, ale předpokládáme množství vstupů našich
zpravodajů z různých kulturních, sportovních
a společenských akcí.
Cílová skupina recipientů
Rádio Pálavá se bude snažit oslovovat svým
programovým formátem posluchače mezi věkovou hranicí
16 - 50 let s cílovou věkovou skupinou 20- 29 let. /.../
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RADA C E S K E REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ L I C E N C E

Účastník řízení: Rádio Pálavá s.r.o.
Na cimbuří 154
Pavlov
PSČ : 692 01

Č.j.: Rz/39/Ol/v^
Zasedání Rady 1/ bod 39
Vyřizuje: F.Kučera

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

rozhodnutí:
Na základě žádosti účastníka řízení, doručené Radě dne 11.1.2001 a evidované v knize došlé pošty
Úřadu Rady pod č.j. 277, Rada mění platnost licence č. RR0482/Ru/347/00, udělené na
základě rozhodnutí č.j. Ru/347/00 ze dne 14.11.2000 a stanovuje j i od 1.4.2001 do 1.4.2007.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění.

Správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, byl
zaplacen dne 25.1.2001.

P OU ČE NÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze, ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže
lhůtě.
V Praze dne 16.1.2001

Ing. Martin Muchka
předseda Rady České republiky

RADA C E S K E REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz

http://www.rrtv.cz

Rozhodnutí o změně licence

Účastník řízení: Rádio Pálavá s.r.o.
Na cimbuří 154
692 01 Pavlov

Rz/80/01
Zasedání Rady 4 bod 41
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Bartošík

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

rozhodnutí:

Změna licence k provozování rozhlasového vysílání udělené na základě rozhodnutí čj. Ru/347/00 ze
dne 14.11.2000, ve znění pozdějších změn, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne
14.2.2001, doručeným Radě dne 22.2.2001 a evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j.
805, spočívající ve změně názvu stanice na Rádio Jih,

se

schvaluje.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,
v platném znění.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném
znění, dne 23.3.2001.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze, ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže
lhůtě.

V Praze dne 6.3.2001

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

r

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

Účastník řízeni:
Rádio Pálavá s.r.o.
Na cimbuří 154
692 01 Pavlov

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/75/04/ýV/j
Zasedání Rady 9 / bod 12
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst.
8 a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysíláni a o změně dalších
zákonů, v platném zněni (dále jen „zákon o vysíláni") a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 21. dubna 2004 toto
rozhodnutí:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání siřeného prostřednictvim pozemních vysílačů
s názvem programu Rádio Jih, udělené na základě rozhodnuti č.j. Ru/347/00 ze dne 14. listopadu 2000, ve
znění pozdějších změn, s e na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje na dobu 8 let, tj. do

1. dubna 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 7. dubna 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 2004.04.07.13, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let, tj. do
1. dubna 2015.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona o vysílání, Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona o vysíláni Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o vysílání.

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

•

•
•
•

ověřený výpis z obchodního rejstříku 1. dubna 2004;
čestné prohlášeni, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace;
potvrzeni Finančního úřadu v Mikulově ze dne 1. března 2004, že ke dni 23. února 2004 nemá daňové
nedoplatky;
potvrzeni Okresní správy sociálního zabezpečeni v Břeclavi z 13. března 2004, že nemá k uvedenému
dni splatný nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;
čestné prohlášeni, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními:
VZP ČR Břeclav dne 23. února 2004 potvrzuje, že k 23. únoru 2004 neeviduje žádné splatné
závazky na pojistném ani na penále;
ZP METAL-ALIANCE s e sídlem v Olomouci potvrzuje, že k 16. únoru 2004 nemá splatný
nedoplatek na pojistném ani na penále;
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR pobočka Brno potvrzuje, že k 13. únoru 2004 nemá
splatný nedoplatek na pojistném ani na penále;
ČESKÁ NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA potvrzuje, že k 31. lednu 2004 neeviduje žádný
splaný nedoplatek na pojistném;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;
výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního a kontrolního orgánu:
Jana Svobodová - 10. března 2004 - nemá záznam;
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona.

Provozovateli nebyla v době od 4. července-2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena
sankce za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst.12 písm.a) - f ) zákona o vysílání.
U kmitočtů využívaných provozovatelem nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného
pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů
dle § 12 odst. 11 zákona o vysílání.

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci
prodloužila na dobu do 1. dubna 2015.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 5. dubna 2004.

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

V Praze dne

května 2004

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

Skřetova í)£ i/6,120 00 Praha 2
Tel.: + t)20 2jq 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.
www.rrtv.cz

Rádio Pálavá s.r.o.
Brněnská 3163/38
69501 Hodonín 1
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 7 / b a r / R á d
Č.j.: bar/742/2013
Z a s e d á n í R a d y č. 3 - 2013 / poř.č.: 32

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

ROZHODNUTI

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Rádio Pálavá
s. r. o. se sídlem Brněnská 38/3163, 695 01 Hodonín, identifikační číslo 26230780, předchozí souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio
Jih prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/347/00 ze dne 14. 1 1 .
2000) spočívající ve změně podílu mluveného slova (včetně selfpromotion prvků vysílání) na 5 až 14 %.

Odůvodnění:
Dne 20. prosince 2012 pod čj. 11746/2012 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
provozovatele Rádio Pálavá s. r. o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Jih prostřednictvím pozemních
vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/347/00 ze dne 14. 1 1 . 2000) podle ustanovení § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně podílu mluveného slova (včetně selfpromotion
prvků vysílánO na 5 až 14 %. Stávající podíl mluveného slova podle licenčních podmínek činí 12 %. Ve své
žádosti provozovatel rovněž uvedl, že v celkovém měsíčním vysílacím čase zůstane původní podíl
mluveného slova v podstatě zachován.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada podle ustanovení
§ 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 7. 1. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.

Protože Rada neshledala důvody, pro které by bylo možné souhlas neudělit, nezbylo Radě než žádosti
provozovatele vyhovět a požadovaný souhlas udělit.

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

V Praze dne: 5.2.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ
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Rádio Pálavá s.r.o.
Brněnská 3163/38
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Česká republika
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ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5
písm. b) a § 12 a násl. 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 čl. II přechodných ustanovení
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 196/2009
Sb.) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti Rádio Pálavá s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská 3163/38, 69501
Hodonín, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
podle čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program RÁDIO JIH se souborem technických parametrů Břeclav 101,4 MHz / 0,1 kW, Hodonín 88,9
MHz / 1 0 kW, Uherské Hradiště 96,9 MHz / 0,1 kW a Zlín 98,0 MHz / 0,14 kW na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
RÁDIO JIH
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
Břeclav 101,4 MHz / 0,1 kW, Hodonín 88,9 MHz / 1 0 kW, Uherské Hradiště 96,9 MHz / 0,1 k W a Zlín 98,0
M H z / 0 , 1 4 kW
Základní programová specifikace:
Regionální hudební rozhlasová stanice s lokálním zpravodajstvím
Další programové podmínky:
Dle licence č.j. Ru/347/00 ze dne 14. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn
Odůvodnění:
Společnost Rádio Pálavá s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO JIH šířeného
prostřednictvím vysilačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/347/00 ze dne 14.
listopadu 2000 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 1. dubna 2015.
Dne 18. dubna 2013 pod čj. 4034/2013 byla Radě doručena žádost společnosti Rádio Pálavá s.r.o. o
udělení transformační licence dle čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Podle čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., je provozovatel rozhlasového
vysílání s licencí, který vysílá na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a který se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální
rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání
ukončí analogové vysílání, je oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na
základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 2025. Účastníkem řízení o udělení transformační licence
je pouze žadatel. Správní poplatky při udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při
udělení nové licence.
Dle čl. II bodu 2. musí být žádost o transformační licenci Radě doručena v období od počátku 24. do
konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.
Dle čl. II bodu 4. rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro
vysílání shodné s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel
rozhlasového vysílání vysílá s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb.
Provozovatel Rádio Pálavá s.r.o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě a
zároveň se zavázal ve smyslu čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve
svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální vysílání a ukončí analogové vysílání na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v
platném znění dne 16. dubna 2013.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem k t o m u , že žádost společnosti Rádio Pálavá s.r.o.
obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic
nebrání tomu žádosti společnosti Rádio Pálavá s.r.o. o udělení transformační licence vyhovět.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.
Podle čl. II. bodu 7. přechodných ustanovení zákona č. 196/2009 Sb., Rada rozhodne o odebrání
transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1
nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády.

V Praze dne: 2 5 . 6 . 2 0 1 3

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 2.7.2013, d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)
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Příloha k dopisu čj.: ČTÚ-55 445/2013-613
Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele Rádio Pálavá s.r.o. určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV. Modrá barva
vyznačuje předpokládané územní rozsahy, ve kterých je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole
stanovená podle vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2
Tel.: + 420 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 í
www.rrtv.cz

Rádio Pálavá s.r.o.
Brněnská 3163/38
69501 Hodonín
Česká mediální, s.r.o.
Jana Palacha 1025/0
29301 Mladá Boleslav
ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO
náměstí Svobody 208/16
66902 Znojmo

s.r.o.

EVROPA 2, spol. s r.o.
Wenzigova 1872/4
12000 Praha
FORVITA s.r.o.
682/0
69674 Velká nad Veličkou
NONSTOP s.r.o.
Brno, M. Húbnerové 12, PSČ 621 00

Rádio Hodonín,s.r.o.
Fibichova 3177
69002 Břeclav
Česká republika
RÁDIO PROGLAS
Barvičova 666/85
60200 Brno

s.r.o.

Sp. zn./ldent.: 2014/737/zab/Rád
Č.j.: zab/3978/2014
Zasedání Rady č. 20 - 2 0 1 4 / poř.č.: 17

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio
Pálavá s.r.o., IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 3163/38, 69501 Hodonín o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Zlín 98,0 MHz / 1 4 0 W, toto,
toto:

3978-1

rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Rádio Pálavá s.r.o., IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 3163/38, 69501
Hodonín souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00), spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Zlín 98,0 MHz / 1 4 0 W na nové souřadnice WGS84: 17 40 22 / 49 14 23.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Zlín 98,0 MHz / 1 4 0 W.
Odůvodnění:

Účastník řízení Rádio Pálavá s.r.o., IČ: 26230780 zaslal Radě žádost doručenou dne 9. července 2014
č.j.5918 o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Zlín 98,0 MHz / 140 W souřadnice 17E4032.49N1432, na souřadnice
17E4022.49N1423 pro program Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00).

Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.

Dne 9. září 2014 č.j.7724 obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovanou změnu:

ZLIN 4 98,0 MHz
souřadnice WGS84: 17 40 22 / 49 14 23,
ERPmax(dBW) = 21,5

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom jiného hodnotí také nárůst či snížení počtu
obyvatel na daném území před změnou a pozměně stanoviště či výkonu kmitočtu. Z toho důvodu byl
ČTÚ vyzván k doplnění informace o počet obyvatel z původního stanoviště.
ČTÚ stanovil příslušný počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 4. 9. 2014 a použita databáze
obyvatel ČR z roku 2011 na 118 803.
Dne 2. října 2014 byla Radě doručena informace o stanovení počtu obyvatel na původním stanovišti
kmitočtu Zlín 98,0 MHz. Počet obyvatel byl stanoven na 119 827.
Další účastníci řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím
souboru technických parametrů Hodonín 88,9 MHz /10 kW byla zamítnuta) měli právo vyjádřit v řízení
své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§
36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení:
Česká mediální.s.r.o., Jana Palacha 1025/0, 29301 Mladá Boleslav,
Českomoravské rádio, s.r.o., náměstí Svobody 208/16, 66902 Znojmo,
Evropa 2, s. r. o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha.Jižní kříž, s.r.o., Kurdějov 52, 69301 Kurdějov,
Jižní Kříž s.r.o., Kurdějov 52, PSČ: 69301 Kurdějov,
FORVITA s.r.o. (přihlášen pod názvem Média Vox,s.r.o.) 682/0, 69674 Velká nad Veličkou,
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Nonstop, s.r.o., Brno, M. Hubnerové 12, PSČ 621 00,
Rádio Hodonín, s.r.o., Fibichova 3177, 69002 Břeclav,
Rádio Proglas s.r.o., Barvičova 666/85, 60200 Brno.
K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne
doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků k předmětné změně nevyjádřil.
Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 S b .
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí
území větších parametrů.
V předmětné žádosti o změně souřadnic stanoviště Zlín 4 98,0 MHz / 140 W se nejedná o přidělení
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci.
Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv
o přidělení nového kmitočtu a v d a n é m případě se tak nemůže jednat o obcházení požadavku konání
licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět hypotetického
licenčního řízení.
Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Zlín 98,0 MHz / 1 4 0 W zaslaný Českým
telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače na
základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. Z těchto
map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zvětšení území pokryté signálem z nově zkoordinovaného
kmitočtu Zlín 98,0 MHz / 1 4 0 W.
Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn.
Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 118 803 obyvatel
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny souřadnic stanoviště ke snížení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 1 024.
Ohledně nepatrného zvětšení územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení §
2 1 , odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu
vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření
pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního
rozsahu vysílání.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V Praze dne: 4.11.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Pošta (příchozí, 11.11.2014, Český telekomunikační úřad, 7724/2014/P,
odpověď/vyjádření - č.j. zab/2528/2014 - žádost - o stanovisko/vyjádření ČTÚ - žádost o
koordinaci změny stanoviště kmitočtu Zlín 98,0 MHz, stránky (2))
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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2014.11.13 15:21:34 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Diagram využití rádiového kmitočtu ZLIN 4 98,0 MHz stanovený výpočtem podle vyhlášky
č.
22/2011
Sb.
o
způsobu
stanovení
pokrytí
zemského
rozhlasového
vysílání
ve vybraných kmitočtových pásmech - modrá barva.
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

www.rrtv.cz

Příjemka
Odesílatel
Název:

Český telekomunikační úřad

IČ:

70106975

Adresa:

Sokolovská 58/219, 19000 Praha, CZ

Doručená pošta
Číslo:

7724/2014/P

Sp.zn / identifikátor: —
Číslo ISDS:

223588364

Informace o doručení

3978-6

Skřetova ijq / 6,120 00 Praha 2
Tel.: + í)20 27^ 813 830 / Fax: + q2o 274 810 885

Datum doručení:

9.9.2014 16:45:52

Datum stažení:

10.9.2014 8:42:30

Jedn. identifikátor 350013-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/9504/2020-str
RRTV/2020/365/str
10-2020/poř. č. 5

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

26.5.2020, Praha

Rádio Pálava s.r.o.
scnv6b5
EVROPA 2, spol. s r.o.
8qdcegr
NONSTOP s.r.o.
32sqf8i
RADIO PROGLAS s.r.o.
6a3v6ce

ROZHONDUTÍ
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 Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská 3163/38, PSČ 695
01 Hodonín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00 ze dne 14.11.2000) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 15. dubna 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/6076/2020-vra) provozovatele Rádio Pálava,
s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00 ze dne 14.11.2000) podle ustanovení
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu.

Základní
programová
specifikace

Současný
stav

Regionální
hudební
rozhlasová
stanice s lokálním
zpravodajstvím.

Hudební
formát

Programové schéma

Podíl 8 % folku
z celkového
objemu hudby
ve vysílání

PONDĚLÍ - PÁTEK
Ranní blok 5. 30 - 9. 00 hodin
Ranní blok přináší aktuální informace o
času, počasí, dopravní situaci.
Přehled nejdůležitějších zpráv předešlého
dne i událostí teprve očekávaných.
Vše doprovází svižnější hudba, která
pomůže příjemně nastartovat nový den.

Mluvené vstupy jsou stručné, ale častější.
V hudbě je zastoupeno více domácích
skladeb i více hudebních novinek, které
zajímají mladší posluchače před
odchodem do škol a zaměstnání.
Dopolední blok 9. 00 - 13. 00 hodin
Vysílání je určeno více pro dospělé
posluchače,
kteří
poslouchají
v
zaměstnání. Moderované vstupy přinášejí
zajímavé informace, které jsou určené
především k odlehčení pracovního shonu.
Zpravodajský servis je zastoupen v každé
hodině. Hudba je klidnější.
Odpolední blok 13.00- 17.00 hodin
Tento blok počítá již s návratem studentů
ze škol, vysílání se postupně omlazuje a
zrychluje. V hudbě se opět objevují častěji
hitové novinky, ale i starší hity pro
dospělé posluchače. Těžiště
moderovaných vstupů se přesouvá k
vědomostním soutěžím.
Podvečerní blok 17.00 - 21. 00 hodin
Tempo se podobně jako pomalu končící
den zklidňuje. V moderaci se objevují
kontaktní témata jako například téma dne,
kdy posluchači reagují na již přes den
inzerovaná aktuální témata, ať už politická
nebo společenská. Tento blok přináší
posluchačům také nejvíce možností
věnovat písničku svým blízkým. Proto i
hudba se pomalu přizpůsobuje svým
romantickým
charakterem
tomuto
požadavku. Zde je místo i pro uplatnění
folkové (hudby, která se v tomto případě
bude dobře snášet s klidnějšími standardy
popu.
Večerní blok 21.00-01. 00 hodin
Již v závěru předchozího bloku
předpokládáme, že se dospělí posluchač
pomalu přesouvá k televizi, a proto se
můžeme více věnovat nejmladší části
posluchačského spektra, která nechce s
rodiči sledovat TV program.
I hudba se ve vlnách mění a přináší více
novinek i z oblasti taneční hudby pro
mladší posluchače. V těchto časech
najdou uplatnění hitparády, speciální
hudební pořady apod.
Moderace se opírá o kontakt s
posluchačem především formou
telefonních rozhovorů nebo SMS vzkazů
přátelům. Najde zde uplatnění i
Seznamka, kde chceme umožnit
seznámení formou dialogu až
konferenčního hovoru několika
zúčastněných, které moderátor povede
tak, aby zabavilo i ostatní posluchače.

Požadovaná
změna

Regionální
hudební
rozhlasová
stanice s lokálním
zpravodajstvím.

Podíl 4 - 8 %
folku z
celkového
objemu hudby
ve vysílání

Noční blok 01. 00- 5. 30 hodin
Noční vysílání je určeno pro všechny,
kteří chtějí nebo musí být třeba z
profesních důvodů vzhůru. Moderátor je
společníkem, s kterým může posluchač
být v kontaktu nejen přes rádio, ale i
skutečně přes telefon, SMS vzkazy nebo
Internet.
V časných ranních hodinách je již vysílání
průvodcem těch, kteří vstávají do
zaměstnání.
VÍKEND
Rádio zní o víkendu především v
domácnostech za účasti celé rodiny.
Nepočítáme tedy s tak profilovanou
strukturou jako v běžných pracovních
dnech.
Dopolední témata jsou zaměřena více na
domácnost a rodinu. Předpokládáme také
větší účast hostů k diskusním tématům.
Hudba počítá s širším výběrem pro méně
ohraničenou věkovou kategorii, je tedy
pestřejší, neagresivní, objeví se i písně na
přání.
O víkendech nepočítáme s pravidelnými
zpravodajskými bloky, ale předpokládáme
množství vstupů našich zpravodajů z
různých kulturních, sportovních a
společenských akcí.
Pondělí - Pátek
Ranní blok 05:30 - 09:00
Zpravodajství, servisní informace pro
posluchače, možnost soutěží a
kontaktních programových prvků s
posluchači
Denní blok 09:00 - 18:00
Zpravodajství, servisní informace pro
posluchače, možnost soutěží a
kontaktních programových prvků s
posluchači
Večerní blok 18:00 - 24:00
Informace a tipy pro posluchače, prostor
pro zařazení žánrově či dekádově
vyhraněných
hudebních pořadů hudebního formátu
Noční blok 00:00 – 5:30
Hudební proud v rámci vymezeného
hudebního formátu.
Víkend
Informace a tipy pro posluchače, možnost
soutěží a kontaktních programových
prvků s posluchači, prostor pro zařazení
žánrově či dekádově vyhraněných
hudebních pořadů.

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 20. dubna 2020 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.
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.
Provozovatel požaduje upravit hodnotu podílu folkové hudby z původních 8% na rozmezí 4 – 8% z
celkového objemu hudby a dále žádá o výrazné zjednodušení celkového programového schématu.
V daném případě se jedná se o takové změny licence, které nebudou mít za následek významný posun
celkového charakteru stanice. V rámci úpravy programového schématu dochází toliko k jeho zjednodušení,
nikoliv k zásadním změnám v jeho věcném obsahu. V důsledku případného udělení souhlasu
s požadovanou změnou tak bude i nadále možné plnit základní programovou specifikaci.
Rovněž není možné usuzovat, že požadovaná změna licenčních podmínek by vedla k neudělení
předmětné licence na základě veřejného slyšení, neboť licence byla udělena před nabytím účinnosti
zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá zákonná kritéria uvedená v žádosti o licenci nebyla
samostatně bodově hodnocena.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Licenční podmínky

Provozovatel:
Název stanice:
Časový rozsah vysílání:

Rádio Pálava s. r. o.
Rádio Jih (licence č.j. Ru/347/00 ze dne 14.11.2000)
24 hodin denně

I. Základní programová specifikace
Regionální hudební rozhlasová stanice s lokálním zpravodajstvím.
II. Další programové podmínky
Profil stanice:


cílovou skupinou jsou posluchači ve věku 20 - 29 let s přesahem 16 - 50 let.



podíl mluveného slova ve vysílání činí 5 – 14 % včetně selfpromotion prvků



hudební formát stanice lze charakterizovat jako Hot AC s některými vybočeními z tohoto formátu
směrem ke specifiku tradic regionu. Hudební program Rádia Jih by měly tvořit tři zdánlivě nesourodé
hudební složky. Pop, folk a taneční hudba. Podíl 4 - 8 % folku z celkového objemu hudby ve vysílání.

Další programové prvky:
Vysílací schéma
Pondělí - Pátek
Ranní blok 05:30 - 09:00
Zpravodajství, servisní informace pro posluchače, možnost soutěží a kontaktních programových prvků
s posluchači
Denní blok 09:00 - 18:00
Zpravodajství, servisní informace pro posluchače, možnost soutěží a kontaktních programových prvků
s posluchači
Večerní blok 18:00 - 24:00
Informace a tipy pro posluchače, prostor pro zařazení žánrově či dekádově vyhraněných hudebních
pořadů hudebního formátu
Noční blok 00:00 – 5:30
Hudební proud v rámci vymezeného hudebního formátu.
Víkend
Informace a tipy pro posluchače, možnost soutěží a kontaktních programových prvků s posluchači,
prostor pro zařazení žánrově či dekádově vyhraněných hudebních pořadů.

