RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ

VYSÍLANÍ

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.. +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info©rnv.cz, http7Awww.rnv.cz

Účastnící řízení, o jejichž žádostech Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18,
odstavce 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, hlasovala:
1.
CITY MULTIMEDIA s.r.o.
IČ: 25614029
Korunní 2465/98
101 00 Praha 10

8.
Ostravská zábavní a produkční s.r.o.
IČ: 25894471
Slévárenská 400/5
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

2.

9.
PALCHEM FINANCE, s.r.o.
IČ: 25846868
Sokolská třída 244/27
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Colour Productton, spol. s r.o.
IČ: 25830210
Lomená 349
747 66 Dolní Lhota, okres Opava

10.
EN - DAXI, s.r.o.
IČ: 48397784
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí

RÁDIO MORAVA s.r.o.
IČ: 64086721
Starobélská 13, č.p. 1063
700 30 Ostrava-Zábřeh
11.

AURONT BS, s.r.o.
IČ: 25899252
Stavební 992
708 00 Ostrava-Poruba

Radio Production spol. s r.o.
V Zátiší 1
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

5.
Fill Rádio s.r.o.
IČ: 25907182
U Staré pošty 744
738 01 Frýdek-Místek

12.
Rehabilitační centrum Havířov spol. s r.o.
IČ: 60779292
Okrajová 4
736 01 Havířov-Podlesí

6.

13.

HRAD MEDIA s.r.o.
IČ: 25828169
735 42 Térlicko - Hradiště 245

WebVALC spol. s r.o.
IČ: 26237954
Okružní 834/29a
638 00 Brno

7.
NOEMI TRADING spol. s r.o.
IČ: 64619273
Beskydská 2062
738 02 Frýdek-Místek

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

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Č.j.: Ru/108/05
Zasedání Rady 9 / bod 39
Vypracoval: JUDr. Zdeněk Hromádka

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanoveními § 5, písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon), a podle § 46 zákona č. 71/1967
Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 28.4.2005 toto
rozhodnutí:
I.
Rada na základě žádosti RR0579, ve znění pozdějších změn,
uděluje
společnosti
FAJRONT BS, s.r.o., IČ: 25899252, se sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava-Poruba, l i c e n c i
k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Hey s využitím kmitočtu Ostrava Dobroslavice 94,7 MHz/1 kW na dobu určitou do dne 17.6.2010.
Označení mázev) programu: Radio Hey
Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Územní rozsah wsílání:
V souladu s údaji listu technických parametrů obsaženými v textu přílohy č. 1 o dvou listech, která
představuje soubor technických parametrů.
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Speciální programový formát mladí-dospéli s rockovým feelingem.
Další programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu
přílohy č. 2 o sedmi stranách.
Přílohy č. 1 a 2 jsou pro účastníka řízení, kterému Rada licenci udělila, tj. pro společnost
FAJRONT BS, s.r.o., nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrt v.cz, ht t p://www.rrt v.cz

II.
1.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti CITY
MULTIMEDIA s.r.o., IČ: 25614029, se sídlem Korunní 2465/98, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
2.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti Colour
Production, spol. s r.o., IČ: 25830210, s e sídlem Lomená 349, 747 66 Dolní Lhota, okres Opava.
3.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti E N DAXI, s.r.o., IČ: 48397784, s e sídlem Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí.

4.
Rada
z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti Fill
Rádio s.r.o., IČ: 25907182, s e sídlem U Staré pošty 744, 738 01 Frýdek-Místek.

5.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti HRAD
MEDIA s.r.o., IČ: 25828169, s e sídlem Térlicko - Hradiště 245, PSČ 735 42.

6.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti NOEMI
TRADING spol. s r.o., IČ: 64619273, s e sídlem Beskydská 2062, 738 02 Frýdek-Místek.
•K
:l c

7.
Rada
z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti
Ostravská zábavní a produkční s.r.o., IČ: 25894471, s e sídlem Slévárenská 400/5, 709 00 OstravaMariánské Hory.

8.
Rada
z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti
PALCHEM FINANCE, s.r.o., IČ: 25846868. s e sídlem Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava.

9.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti RÁDIO
MORAVA s.r.o., IČ: 64086721, s e sídlem Starobělská 13, č.p. 1063, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

10.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti Radio
Production spol. s r.o., s e sídlem V Zátiší 1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

11.

Rada
z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1 kW společnosti
Rehabilitační centrum Havířov spol. s r.o., IČ: 60779292, s e sídlem Okrajová 4, 736 01 Havířdv-

Podlesí.

12.
Rada
za m í t á
žádost o udělení licence s využitím kmitočtu 94,7 MHz/1
WebVALC spol. s r.o., IČ: 26237954, s e sídlem Okružní 834/29a, 638 00 Brno.

3

kW společnosti

Odůvodnění:
Rada na svém 15. zasedání dne 25.9.2001 rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona
o zahájení licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílače s technickými parametry Ostrava 94,7 MHz/1 kW. Lhůtu pro podání
žádostí o udělení licence Rada stanovila do 31.10.2001.
O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu účastníci řízení uvedení v
obou částech výroku tohoto rozhodnutí.
Včas Rada obdržela rovněž žádost pana Romana Jeřábka, který však na základě výzvy Rady
k doplnění podání Radě dopisem ze dne 24.3.2005 sdělil, že na své žádosti netrvá. Dále Rada
obdržela včas žádost společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost (nyní po změně
obchodní firmy Dům kultury města Ostravy, a.s.) o udělení licence, která rovněž podáním ze dne
24.3.2005 Radě sdělila, že na své původní žádosti netrvá.
Rada rozhodla o zastavení licenčního řízení s těmito účastníky dne 13.4.2005.
Rada dále obdržela žádosti o udělení licence od společností Definitely s.r.o. (RR0582), PULARY,
s.r.o. (RR0593) a Helax, spol. s r.o. (RR0585). Žádosti společností Definitely s.r.o. a PULARY,
s.r.o. však byly ze zákonných důvodů odmítnuty rozhodnutími Rady ze dne 18.12.2001 a žádost
společnosti Helax, spol. s r.o. pak byla ze zákonných důvodů odmítnuta rozhodnutím Rady ze dne
2.1.2002.
Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18, odst. 1 zákona hlasovala a kteří jsou
uvedení v obou částech výroku tohoto rozhodnutí, zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč
podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních' poplatcích, v platném znění.
V předchozím průběhu řízení předseda Rady v souladu s § 16, odstavcem 1 zákona nařídil veřejné
slyšení, které se konalo dne 23.1.2002. Následně pak Rada rozhodnutím č.j. Ru/71/02/1567 ze
dne 19.3.2002 rozhodla o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Radio
Fajront FM šířeného prostřednictvím vysílače s technickými parametry Ostrava-Slezská 94,7
MHz/1 kW společnosti FAJRONT BS, s.r.o., a to na dobu 8 let od právní moci uvedeného
rozhodnutí.
Dne 9.3.2005 byl pak Radě doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.1.2005, č.j. 8
Ca 287/2004-88, kterým bylo shora označené rozhodnutí Rady č.j. Ru/71/02/1567 zrušeno a věc
byla vrácena Radě k dalšímu řízení. Z odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze vyplývá, že
soud byl ke zrušení rozhodnutí Rady veden zejména nepřezkoumatelností zamítavých výroků
tohoto rozhodnutí s ohledem na jejich nedostatečné odůvodnění. Právním názorem soudu
vysloveným v rozsudku je Rada v dalším řízení vázána.
S ohledem na dlouhou dobu od vydání rozhodnutí č.j. Ru/71/02/1567 a zároveň při vědomí
povinnosti správního orgánu zjistit přesně a úplně skutečný stav věci (§ 32, odst. 1 zákona
č. 71/1967 Sb., správního řádu) Rada odeslala účastníkům řízení výzvy k doplnění jejich podání
dosud v řízení učiněných tak, aby veškeré účastníky sdělené skutečnosti a údaje mohly být
aktualizovány.
Dva z účastníků, a to pan Roman Jeřábek a společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dříve
Dům kultury Vítkovice, akciová společnost), na tuto výzvu sdělili, že na svých žádostech o udělení
licence netrvají. Rada proto, jak již naznačeno výše, ohledně žádostí těchto účastníků řízení
zastavila.

i-

Irani dalších účastníků doručených Radě na základě této výzvy vyplynulo, že účastníci
pabilitační centrum Havířov, s.r.o., PALCHEM FINANCE, s.r.o. a WebVALC s.r.o. na svých
postech trvají, přičemž údaje v žádostech uvedené jsou beze změn.
Ecastník řízení CITY MULTIMEDIA s.r.o. na výzvu Rady sdělil, že došlo ke změnám údajů o
lladateli samotném, a to ke změnám jednatelů společností a ke změně společenské smlouvy, což
pičastník doložil listinami. Účastník řízení Colour Production, spol. sr.o. oznámil Radě změny
f v osobách společníků a jednatelů, které doložil výpisem z obchodního rejstříku. Společnost EN DAXI s.r.o. jako účastník řízení oznámila Radě, že došlo ke změnám v organizačním zajištění
vysílání a v programu stanice, přičemž tyto dílčí změny v programovém schématu pak dalším
podáním blíže specifikovala. Účastník řízení Fill Radio s.r.o. neoznámil Radě ve svém podání
žádné změny. Účastník řízení FAJRONT BS, s.r.o. oznámil následující změny oproti údajům
uvedeným ve své předchozí žádosti, přičemž tyto změny se odráží také v příslušných předchozích
rozhodnutích Rady:
- změna označení programu na Radio HEY (rozhodnutí Rady Rz/171/02)
- změna vysílacího stanoviště na Ostrava - Dobroslavice 94,7 MHz/1 kW (rozhodnutí Rady
Rz/200/02), přičemž pro toto vysílací stanoviště (stanoviště kmitočtu) také účastník žádá o
udělení licence
- změna licenčních podmínek (programové skladby) (rozhodnutí Rady Rz/220/03)
- změny týkající se údajů o účastníkovi samotném - změna společníka (rozhodnutí Rady
Rz/27/05)
- a změna trvalého pobytu jednatele.
Účastník Radlo Production spol. s r.o., který dosud nebyl zapsán do obchodního rejstříku, oznámil
Radě, že ke dni odeslání jeho dopisu ke změnám nedošlo, avizoval však později možnost změny
údaje o obchodní firmě společnosti. Účastník řízení RADIO MORAVA s.r.o. informoval svým
podáním Radu změnách ve svých aktivitách, které podle svého sdělení průběžně předával Radě.
Účastník Ostravská zábavní a produkční s.r.o. doložil čestným prohlášením změnu v osobě
jednatele společnosti.
< ;

Rada neobdržela žádná vyjádření od účastníků řízení HRAD MEDIA s.r.o. a NOEMI TRADING
spol. s r.o. Tyto společnosti tak byly Radou nadále považovány za účastníky řízení, neboť Rada
neměla informaci o opaku s tím, že Radě nebyly sděleny žádné změny v žádostech těchto
účastníků řízení.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí a údajů o účastnících řízení Rada dospěla
k závěru, že účastnící 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 přijala pravidla pro postup při hodnocení žádostí v licenčním řízení jako svůj vnitřní předpis
(Manuál 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 ze dne 28.4.2005) a podle
těchto pravidel a kritérií provedla nové hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence.
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. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
Rada se při svém rozhodování, kterému z účastníků řízení bude licence udělena, řídila zákonnými
skutečnostmi významnými pro rozhodování stanovenými v ustanovení § 17 zákona a hodnotila:
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ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání každého žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v
této oblasti podnikal,
transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto,
přínos uchazeče (žadatele) pro rozvoj původní tvorby
a přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních a jiných menšin v České republice.

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečnosti
významných pro rozhodnutí Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti stanovila
následující dílčí kritéria:
a)
k § 17, odstavec 1, písm. a) zákona - ekonomická připravenost
- základní ekonomický rating žadatele (ekonomická stabilita, ekonomické zdraví,
ekonomické postavení, pověst, a věrohodnost žadatele),
- výše základního kapitálu
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysíláni
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
- finanční zajištění vysílání
b)
k § 17, odstavec 1, písm. a) zákona - organizační připravenost
- smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání
- navrhovaná organizační struktura žadatele
- personální vybavenost nezbytnými odborníky
- schopnost a připravenost zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
c)
k § 17, odstavec 1, písm. a) zákona - technická připravenost
- vybavenost žadatele technickými prostředky
- přístup žadatele ke zkoordinované kótě
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
d)
k § 17, odstavec 1, písm. a) zákona - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
- přínos rozvoji původní tvorby
- přínos rozvoji kultury menšin
e)
k § 17, odstavec 1, písm. b) zákona
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
- právní forma zakladatele či společníka žadatele s největším podílem
f)
k § 17, odstavec 1, písm. c) zákona
- předpoklad rozšíření a obohacení programové skladby
- předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou programovou
skladbu
g)
k § 17, odstavec 1, písm. e) zákona
- vlastní původní tvorba žadatele
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
- ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům
h)
k § 17, odstavec 1, písm. g) zákona
- hodnocení druhu a počtu menšin, na něž se žadatel hodlá zaměřit
- konkrétní potřeby menšin, které žadatel hodlá uspokojovat
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádosti
o udělení licence, protokol z veřejného slyšení, rozbor programové skladby vysílání rozhlasových
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stanic zachytitelných na území, pro něž má být licence k vysílání udělena, skutečnosti známé
Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti a zejména objektivizované a hmotně zachycené
hodnocení žádostí členy Rady podle zákonných skutečností významných pro rozhodnutí a podle
v jejich rámci Radou stanovených dílčích kritérií. S ohledem na pouze dílčí změny v žádostech
účastníků řízení dospěla Rada k závěru, že jako podklad pro rozhodnutí může sloužit protokol
z veřejného slyšení konaného dne 23.1.2002. Takto shrnuté podklady jsou podle přesvědčeni
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
V souladu s vnitřním předpisem přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci
shora uvedených dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečnosti
významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Hodnocení prováděli jednotliví členové
Rady na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly
zaznamenávány v hodnotícím archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto
hodnocení bylo pak doplňováno slovními vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto
objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých
žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 zákona.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro
rozhodování Rady o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18, odstavcem 1 zákona
na neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi
účastníky řízení podaných žádostí o udělení licence Rada na svém zasedání dne 28.4.2005 udělila
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Hey s využitím kmitočtu OstravaDobroslavice 94,7 MHz/1 kW na dobu určitou do dne 17.6.2010 účastníku řízení uvedenému ve
výroku I. tohoto rozhodnutí (FAJRONT BS, s.r.o.). Rada o udělení licence rozhodla devíti hlasy
svých členů, čímž naplnila požadavek § 8, odstavce 2 zákona.
Dobu, na kterou byla licence udělena, stanovila Rada na dobu určitou do dne 17.6.2010, aby
vyhověla potřebné návaznosti na dosavadní průběh licenčního řízení, když první rozhodnutí o
udělení licence v tomto řízení vydané nabylo právní moci dne 18.6.2002 a licence jím byla udělena
na dobu osmi let od jeho právní moci. Rada tak rozhodla v souladu s § 12, odstavcem 5 zákona,
podle něhož lze licenci k provozování rozhlasového vysílání udělit na dobu nejdéle osmi let od
právní moci rozhodnutí, přičemž z dikce ustanovení vyplývá oprávnění Rady udělit licenci na dobu
kratší.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla
licence Radou udělena, vyplynuly zejména následující důvody, kterými se Rada při udělení licence
tomuto účastníku řídila:
Účastník řízení FAJRONT BS, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání se základní programovou specifikací „Speciální programový formát mladí-dospělí
s rockovým feelingem", zaměřenou zejména na posluchače ve věku mezi 25 a 35 lety s větším
důrazem na mužskou část populace. Jeho vysílání mělo představovat typický městské ostravské
rádio s lokálním zpravodajstvím věnujícím se rovněž problematice sjednocené Evropy a života
občanů v Euroregionu.
Při svém hodnocení Rada shledala u žádosti tohoto účastníka řízení jednoznačné naplněni
skutečností významných pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17, odstavci 1, písm. a), b) zákona,
když je Radě z její činnosti známo, že společnost FAJRONT BS, s.r.o. provozovala rozhlasové
vysílání po dobu delší než 2 roky, dokázala organizačně zvládnout zahájení vysílání, zajistila
ekonomicky chod svého vysílání a vytvořila dostatečné technické (vlastní vysílač) i personální
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předpoklady pro jeho provozování. Rada nemá žádných negativních poznatků k ekonomickému
postavení tohoto účastníka řízení, který existuje již více než 3 roky a nepochybuje o jeho
schopnosti v zákonné lhůtě zahájit vysílání. Jde-li o výsledky dosavadního podnikání tohoto
žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, nemá Rada ani zde negativních poznatků. Žadatel
respektoval aplikovatelné právní předpisy, spolupracoval řádně v úředních věcech s Radou a
dodržoval licenční podmínky. Vysíláním pořadů zaměřených na specializované cílové skupiny (v
souladu s licenčními podmínkami) v míře přiměřené poměrům přispíval k rozvoji původní tvorby a
zpravodajstvím z Euroregionu pomáhal uspokojovat potřeby vdané oblasti přítomných
národnostních menšin (zejména menšiny slovenské a polské). K transparentnosti vlastnických
vztahů u žadatele Rada rovněž neměla výhrad, neboť účastník řízení a jeho evidovaní společníci
řádně spolupracovali s Radou, účastník v souladu se zákonem požádat o souhlas še změnou
společníka, když k ní v minulostí došlo a Rada neměla důvod souhlas odepřít. Společník
s většinovým podílem je fyzickou osobou, která je Radě z její úřední činnosti známa a byla Radě
vždy v úředních záležitostech k dispozici.
1

S převahou ve prospěch účastníka řízení FAJRONT BS, s.r.o. vyznělo také hodnocení naplnění
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle § 17, odstavce 1, písm. c) zákona ze strany
jednotlivých členů Rady. Rada považuje žadatelem navrhovanou programovou skladbu za
přínosnou ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území
města Ostravy a okolí, neboť její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysíláni v
tomto teritoriu, objektivně zjištěný analýzou demografického složení regionu a zaměřeni
jednotlivých rozhlasových stanic na cílové skupiny obsaženou v žádosti i rozborem konkurenčních
rozhlasových formátů zpracovaným Radou. Na území Ostravy a v jejím okolí je zachytitelný signál
veřejnoprávních vysílačů Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádii RÁDIO IMPULS a
FREKVENCE 1, dále stanice Evropa 2, BBC a místních regionálních stanic, zejména RÁDIO ČAS
FM, RÁDIO HELLAX, KISS MORAVA a ORION, částečně pak Rádio Proglas. Žádná z těchto
vyjmenovaných rozhlasových stanic nemá hudební formát s výrazným rockovým profilem (a
zároveň celý komplexní programový formát s integrovanými ostatními složkami programové
skladby), jaký nabízí úspěšný žadatel. Tento hudební formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani
žádný jiný programový projekt, předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním
řízení. Programová skladba účastníka řízení FAJRONT BS, s.r.o. jako jediná naplňuje zcela
potřeby cílové skupiny ve věku 25-35 let a je výrazně posunuta k rockovému feelingu. Navrhovaná
programová skladba tohoto účastníka se tak ukázala být komplexní a vyváženou, čímž se výrazně
odlišila od ostatních žadatelů a překročila jejich žádosti v konečném hodnoceni.
Rada je přesvědčena, že svým pojetím a výstavbou programu a programové skladby tohoto
účastníka řízení by jeho rozhlasové vysílání přineslo posluchači novou kvalitu spolu s novou, od
ostatních rozhlasových stanic v regionu zachytitelných odlišnou nabídkou dosud neexistujícího
typu programu. Výsledkem bude rozšíření žánrové pestrosti vysílání v předmětném regionu, u
kterého není pochyb o získání značného počtu posluchačů, nezbytného k ekonomické
soběstačnosti stanice provozovatele. Projekt splňující i tento požadavek v komplexním posouzení
žádný z dalších účastníků řízení nenabídl.
Ve vztahu k zákonné skutečnosti významné pro rozhodování Radý uvedené v § 17, odstavci 1,
písm. e) zákona Rada rovněž dospěla k hodnocení příznivému, neboť má za to, že společnost
FAJRONT BS, s.r.o. se bude v přiměřené míře věnovat vlastní tvorbě, zejména u žánrových
pořadů zaměřených na vymezené cílové skupiny zahrádkářů, kutilů či motoristů.
Při posuzování naplnění zákonné skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17,
odstavci 1, písm. g) zákona Rada vysoce ocenila záměr uchazeče věnovat se problematice
Euroregionu a obecně začlenění naší země do Evropských struktur, když existuje předpoklad, že
při tomto snažení bude účastník řízení FAJRONT BS, s.r.o. rovněž efektivně uspokojovat potřeby
národnostních menšin, zejména polské a slovenské, významně v regionu Ostravska
zastoupených.
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Po přijetí rozhodnutí o udělení licence Radě nezbylo, než se transparentním a přezkoumatelným
způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnocení ve vztahu k neúspěšným
žadatelům.
Rada se v této části nejprve zabývala žádostí společnosti CITY MULTIMEDIA s.r.o., která
předložila projekt rozhlasové stanice s hudebním formátem zaměřeným na oblast popu, rocku,
folku a country, s významnou složkou vlastního zpravodajství a publicistiky. Výrok o zamítnuti
žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence odůvodňuje Rada zejména následujícími
skutečnostmi. Rada je přesvědčena, že žádost tohoto účastníka řízení nenaplňuje zákonnou
skutečnost významnou pro rozhodování Rady uvedenou v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona, když
navrhovaná programová skladba nepřinese žádné obohacení nabídky rozhlasového vysílání
v předmětném regionu. Velmi podobnou hudební skladbu zde již vysílá Radio ČAS, přičemž ani
v oblasti mluveného slova a publicistiky nepřináší projekt tohoto účastníka ničeho zásadně nového
(zde jsou již etablovány zejména veřejnoprávní stanice). Dle obsahu žádosti se žadatel sice hodlá
věnovat problematice menšin, tuto pasáž však Rada s ohledem na její nekonkrétnost a obecnost
považuje za méně promyšlenou než u vítězného uchazeče. Tento účastník řízení se nehodlá
programově zaměřovat na původní tvorbu, čímž v porovnání se žádostí úspěšného žadatele také
zaostává a v menší míře tak naplňuje zákonné skutečnosti významné pro rozhodování Rady
uvedené v§ 17, odstavci 1, písm. e), g) zákona. Rada nicméně nepochybuje o ekonomické,
organizační a technické připravenosti tohoto žadatele, nemá zásadních výhrad vůči dosavadním
výsledkům jeho podnikání v oboru ani vůči transparentnosti vlastnických vztahů, i tak je však toho
názoru, že v komplexním hodnocení jsou zákonné skutečnosti významné pro rozhodování Rady
naplněny v menší míře než u vítězného žadatele, a to zejména v oblasti přínosu programové
skladby tohoto žadatele k rozmanitosti stávající nabídky rozhlasového vysílání na daném území.
S projektem hudební stanice s výraznou informační a zpravodajskou složkou se do licenčního
řízení přihlásila společnost Colour Production, spol. s r.o. K zamítnutí žádosti tohoto účastníka
řízení o udělení licence vedlo nedostatečné naplnění všech zákonných skutečností významných
pro rozhodnutí Rady. Ze žadatelem dodaných podkladů vyplývá skutečnost, že obchodní podíly ve
společnosti byly převedeny krátce před podáním žádosti o udělení licence, což s sebou nese
určitou nestabilitu a nesvědčilo by to o možnosti systematické přípravy žadatele na zahájení
vysílání. Žadatel také neuvádí žádné konkrétní údaje a důkazy svědčící pro jeho technickou,
organizační a ekonomickou připravenost k vysílání, zřejmě nenavázal potřebné smluvní vztahy ani
nevybudoval personální a technické zázemí. Proto žádost v této oblasti na Radu nepůsobí úplným
dojmem a Rada tak není přesvědčena o dostatečném naplnění skutečností významné pro
rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a) zákona. Ve vztahu k transparentnosti
vlastnických vztahů byla Rada nucena v nepříznivém smyslu zohlednit změny uskutečněné ve
vlastnické struktuře, které byly uskutečněny těsně před požádáním o udělení licence. Při
hodnocení skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c)
zákona Rada došla k závěru, že navrhovaná programová skladba nebude významným přínosem
současné nabídce rozhlasového vysílání dostupné v regionu. Orientaci na klasické hity zde podle
zjištění Rady již vykazuje Rádio ORION, jiné žadatelem navrhované prvky jsou také do značné
míry již obsaženy (zejména Rádio ČAS). Seriozní zpravodajství a regionální publicistika jsou pak
významnými doménami dostatečně zastoupených veřejnoprávních stanic (Radiožurnál, český
rozhlas Ostrava). V žádosti tohoto účastníka řízení pak Rada taktéž, když žádost hodnotila
z pohledu skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. e)
zákona, postrádala jakýkoliv přínos původní tvorbě, neboť se žadatel chce zaměřovat v zásadě
pouze na vysílání hudby a zpravodajství. Žadatelem deklarovaná snaha oslovit menšiny
prostřednictvím fenoménu hudby je podle názoru Rady nedostatečně přínosná z pohledu
skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. g) zákona, neboť
ve skutečnosti uspokojuje specifické potřeby menšin pouze z velmi úzkého pohledu, zejména ve
srovnání se žádostí úspěšného žadatele. V případě účastníka řízení Colour Production, spol. s r.o.
tak Rada došla k jednoznačnému závěru o podstatně menší míře naplnění zákonných skutečnosti
významných pro rozhodnutí Rady než u vítězného účastníka řízení.

Do licenčního řízení se dále přihlásila společnost EN - DAXI, s.r.o. s projektem hudebněinformačního rádia se zpravodajským servisem a pohodovou relaxační koncepcí. Pro zamítnuti
žádosti tohoto žadatele měla Rada zejména následující důvody. Po přezkoumání navrhované
programové skladby je Rada přesvědčena, že její přínos k rozmanitosti stávající nabídky
rozhlasového vysílání v regionu by byl nízký, neboť v regionu již vysílá Rádio CAS s velmi
podobným hudebním formátem, rovněž se snahou zaměřovat se na druh vysílání, jaký je obsahem
navrhovaného formátu žadatele. Rada zároveň nemůže dostatečně dobře posoudit obecnou a
vágní formulaci, jako „pohodová a relaxační koncepce, pohodový charakter vysílání". Rada také
považuje navrhovanou programovou skladbu za příliš schématickou. Regionální informace a
zpravodajství jsou pak nabízeny více stanicemi již v regionu přítomnými. Žadatel EN - DAXI, s.r.o.
také ve své žádosti nijak nezmiňuje otázku původní tvorby, nelze tak než učinit závěr o
nedostatečném naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1,
písm. e) zákona sledujíc! přínos žadatele původní tvorbě. Rada na druhé straně ocenila naplněni
skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. g) zákona, když
zaznamenala schopnost uchazeče zohlednit specifika daného regionu. Rada taktéž ve svém
hodnocení neměla žádných připomínek k transparentnosti vlastnických vztahů žadatele, u
skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a) zákona pak
nedošla k jednoznačnému závěru o jejím úplném naplnění, když zohlednila nutnost spuštění zcela
nového vysílače u žadatele a nepropracovanost této části jeho projektu. V komplexním hodnocení
pak došla Rada k závěru o menší kvalitě naplnění skutečností významných pro rozhodnutí Rady u
tohoto uchazeče, zejména s ohledem na nekompatibilitu jeho žádosti se skutečnostmi významnými
pro rozhodování Rady uvedenými v § 17, odstavci 1, písm. c), e) zákona.
Dále Rada přistoupila k posouzení a zhodnocení žádosti společnosti Fill Radlo s.r.o., která se o
licenci ucházela s projektem rockového rádia se specializovaným hudebním formátem .rock'n'roll a
rock", doplněným o informace z kulturního a sportovního dění v regionu. Důvody pro zamítnutí
žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence shledala Rada zejména následující. Při
hodnocení naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1,
písm. a) zákona Rada zohlednila fakt, že společnost byla založena těsně před podáním žádosti
Radě, přičemž její ekonomické zázemí je dáno jinou společností se stejným vlastníkem. Toto Rada
považuje za přijatelné z ekonomického pohledu, nemůže však učinit závěr o naplnění této zákonné
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, neboť z podané žádosti vyplývá, že žadatel neni nijak
personálně a organizačně přípraven na zahájení vysílání, když spoléhá výhradně na jednoho
externího poskytovatele (konkrétní právní vztah s ním pak nebyl nijak osvědčen). Z orientačních
soupisů technického a personálního vybavení vyplývá menší míra naplnění této skutečnosti
významné pro rozhodnutí Rady než u úspěšného žadatele. Rovněž u hodnocení skutečnosti
významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona konstatovala Rada
menší míru naplnění tohoto kritéria než u vítězného žadatele, který sice chce provozovat vysíláni
profilované výlučně na rock (rock'n'roll), zároveň se však přímo srovnává s Rádiem ČAS již
v regionu vysílajícím, z čehož Rada usuzuje na předpoklad podobného druhu vysílání. Žánry
preferované žadatelem pro jeho programovou skladbu jsou již v regionu obsaženy (právě Rádio
ČAS), byť nikoliv v čisté podobě. Celkové zaměření programové skladby žadatele tak vyznívá
(i s předpokladem určitého omezení zpravodajství) jako dosti podobné rádiím již v regionu
etablovaným. Zde však Rada projekt žadatele zcela nezavrhla, pouze konstatovala jeho menši
komplexnost a tím menší přínos nabídce rozhlasového vysílání v regionu než u vítězného
žadatele. Žadatel pak podle názoru Rady nenaplnil vůbec, resp. dostatečně skutečnosti významné
pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. e), g) zákona, když se o původní tvorbě
nijak nezmiňuje (jeho navrhované programové schéma zaměřené na převzatou hudbu to také
prakticky vylučuje). Záměr žadatele přispět k uspokojování potřeb menšin v rámci umožněni
přístupu amatérským zpěvákům také z jejich okruhu do vysílání považuje Rada v porovnáni
s vítězným žadatelem za poněkud úzce zaměřený a nekoncepční. V oblasti transparentnosti
vlastnických vztahů neměla Rada negativních připomínek k žádosti. Při komplexním vyhodnocení
žádosti tohoto účastníka řízení Rada došla k závěru, že menší naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady u tohoto žadatele oproti žadateli úspěšnému spočívá zejména v nenaplnění,
resp. ve slabém naplnění skutečností významných pro rozhodování Rady uvedených v § 17,
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odstavci 1, pfsm. e), g) zákona, v příliš úzce zaměřené programové skladbě, která nezaručuje
nalezení si dostatečného okruhu posluchačů (při existenci podobně zaměřených, ale
komplexnějších programových formátů v regionu) a konečně v nedostatečné organizační a
technické připravenosti žadatele na provozování vysílání.
Společnost HRAD MEDIA s.r.o. požádala Radu o udělení licence se záměrem vybudovat
rozhlasovou stanici soustředěnou vedle hudby zejména na sportovní dění a informace ze sportu,
Sport Rádio. Při posouzení žádosti tohoto účastníka řízení Rada neměla žádných výhrad ve
vztahu ke skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a)
zákona a ve vztahu k přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin Rada pozitivně hodnotila příspěvky alternativním kulturním projektům a poskytnutí dalšího
prostoru menšinám, byť záměry žadatele v této oblasti nejsou postaveny na komplexní bázi. Při
hodnocení skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. b)
zákona Rada zohlednila avizovanou změnu ve vlastnické struktuře žadatele, což Rada nehodnotila
jako výraz stability pro účely zhodnocení žádostí v tomto řízení. Závěr Rady při hodnocení této
oblasti tak nemohl být zcela pozitivní. Rada dále neshledala naplnění skutečnosti významné pro
rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona, když je přesvědčena, že
navrhovaná hudební složka programové skladby nepřináší žádný příspěvek rozmanitosti nabídky
rozhlasového vysílání v regionu (pop, rock, country, folk od 60. let po současnost jsou ostatními
stanicemi vysílání - zejména Rádio ČAS, ale i jiné). Zpravodajství, a to i regionální včetně sportu
je na území přítomno dostatečně, a to nejen na veřejnoprávních stanicích, byť nikoliv stak
jednoznačně deklarovaným zaměřením na sport, které ovšem žadatel ve své žádosti rozmělňuje
uvedením záměrů přinášet i jiné druhy zpravodajství. O přínosu původní tvorbě žadatel ve své
žádosti nehovoří nijak, hodlá vyrábět zpravodajské pořady. Při komplexním hodnocení pak Rada
shledala menší míru naplnění zejména u skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v
§ 17, odstavci 1, písm. b), c) zákona a u přínosu původní tvorbě než u vítězného žadatele.
K zamítnutí žádosti účastníka řízení NOEMI TRADING spol. s r.o., který předložil projekt
metropolitního hudebně-informačního rádia úzce zaměřeného na obyvatele Ostravy a nejbližšího
okolí, o udělení licence, vedlo Radu zejména nenaplnění skutečnosti'významné pro rozhodování
Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona u žádosti tohoto účastníka řízení, když klasický
hudební formát pro mladší posluchače (především pop, dance, rock) je již v regionu zastoupen ve
vysílání více stanic (zejména Rádio ORION, EVROPA 2). Totéž pak platí o zprávách z běžných
oblastí, včetně regionálních, které tento žadatel hodlá nabízet. Rada dále neshledala dostatečné
naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. e)
zákona, když žadatel vyjma vlastního zpravodajství nezmiňuje v žádosti záměr k další původní
tvorbě ani k jiné podpoře původní tvorby. Při hodnocení skutečností významné pro rozhodování
Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a) zákona shledala Rada připravenost po stránce
ekonomické, do značné míry i organizační (zde zohlednila pouze nezkušenost některých osob
podílejících se na realizaci projektu v oboru), u technické připravenosti hrál poněkud negativní roli
dosud nezajištěný přístup ke zkoordinované kótě. Rada neměla závažnějších výhrad
k transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele a ocenila dobré naplněni
skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. g) zákona,
zejména snahou o zapojení menšin a podporu jejich aktivit ( i v podnikatelské oblasti) a snahou
vyjít vstříc slovenské menšině vysíláním slovenské hudby. Na základě komplexního zhodnocení
žádosti tohoto účastníka řízení Rada učinila závěr o nenaplnění skutečnosti významné pro
rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona (přínos nabídce rozhlasového
vysílání v regionu) a o malém naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v §
17, odstavci 1, písm. e) zákona (přínos původní tvorbě), přičemž menší výhrady měla Rada také
ve vztahu zejména k technické připravenosti uchazeče na vysílání. Z těchto závěrů vyplývá
výrazně menší naplnění skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona než
u úspěšného žadatele.
Rada se dále zabývala žádostí žadatele Ostravská zábavní a produkční s.r.o., který se
licenčního řízení zúčastnil s projektem „talk rádia", tedy rádia s vysokým podílem mluveného slova.
li

U žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence shledala Rada po jejím vyhodnoceni
nedostatečnou ekonomickou a organizační připravenost na zajištění vysílání. Projekt neposkytuje
Radě záruku, že žadatel je ekonomicky schopen zajistit provozování takového vysílaní, když
předpokládá velmi vysoký podíl mluveného slova. Vysílání tohoto typu je posloucháno spíše
staršími posluchači, kteří z hlediska zadávání reklamy nejsou natolik bonitní, proto Rada
s ohledem na vysoké investiční předpoklady vyplývající z obsahu žádosti nepovažuje ekonomickou
stránku projektu za uskutečnitelnou. Rada rovněž v této souvislosti vzala do úvahy skutečnost, že
žadatel dosud nemá zkušenosti z podnikání v oboru rozhlasového vysílání. Rada na druhé straně
neměla výhrad vůči transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele a z hlediska
hodnocení skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c)
zákona by považovala projekt TALK Rádia prezentovaný žadatelem za do určité míry přínosný pro
rozmanitost nabídky rozhlasového vysílání na území. V rámci tvorby mluveného slova by žadatel
taktéž přicházel s původní tvorbou, zejména u pořadů pro užší cílové skupiny. O přínosu pro rozvoj
menšin ve smyslu skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm.
g) zákona se na druhé straně v projektu nehovoří. Při komplexním hodnocení této žádosti byla
Rada nucena konstatovat nedostatečné naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady
uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a) zákona, zejména v oblasti ekonomické a organizační
připravenosti na zajištění vysílání a také nenaplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady
uvedené v § 17, odstavci 1, písm. g) zákona. V těchto oblastech a proto také v celkovém souhrnu
shledala Rada žádost tohoto účastníka řízení jako méně kvalitní než žádost účastníka, jemuž byla
licence udělena.
Dalším žadatelem, jehož žádost Rada posuzovala a o níž hlasovala, byla společnosti PALCHEM
FINANCE, s.r.o. s vizí vybudovat „klubové rádio pro náročné posluchače", zaměřené výhradně na
hudbu, s minimálním podílem mluveného slova. Zhodnocením žádosti tohoto účastníka řízení o
udělení licence ve vztahu ke skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17,
odstavci 1, písm. a) zákona došla Rada k závěru, že žadatel je připraven k zajištění vysílání po
ekonomické stránce, byť jeho projekt bude mít zřejmě užší cílovou skupinu posluchačů, což může
mít na ekonomickou stránku vysílání vliv, projekt je však v tomto smyslu koncipován přiměřeněji.
Rada však má ve vztahu k tomuto žadateli pochybnosti o jeho organizační připravenosti k zahájení
vysílání, když prostory, odkud hodlá vysílat, nejsou rekonstruovány a připraveny, přičemž celá tato
část projektu je relativně nekonkrétní, nejsou také navázány právní vztahy. Údaje o technické
připravenosti jsou pak v žádosti zpracovány velmi nekonkrétně, Rada tak nemůže dovodit závěr o
technické připravenosti žadatele k vysílání. Rada nemá závažných výhrad ve vztahu
k transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele. Žadatel chce provozovat vysílání
v zásadě pouze hudebního, klubového rádia pro užší skupinu posluchačů, s malým podílem
mluveného slova a potlačením zpravodajské složky mluveného slova - vlastně pouze informace
z oblast] hudby a diskuse o hudbě. Hudební formát má zahrnout rock, ale i méně obvyklé žánry
jako soul, funky, hip hop, reaggae a rap. Tato navržená programová skladba by vykazovala
odlišnost od současné nabídky rozhlasového vysílání na území, Rada však má pochybnosti o
nalezení dostatečného okruhu posluchačů pro takový formát, proto nemůže učinit závěr o úplném
naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c)
zákona z hlediska Radou stanovených kritérií. V projektu se nehovoří o záměru žadatele v oblasti
zajišťování původní tvorby, z povahy projektu žadatele však vyplývá, že se na původní tvorbu
prakticky soustředit nehodlá. Přínos rozvoji menšin ve smyslu skutečnosti významné pro
rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. g) zákona nelze na základě projektu
považovat za naplněný, neboť žádost účastníka obsahuje pouze obecnou proklamaci v tomto
směru, nijak nekonkretizovanou. Z komplexního zhodnocení žádosti provedeného Radou pak
vyplývá zejména nedostatečné naplnění skutečností významných pro rozhodování Rady
uvedených v § 17, odstavci 1, písm. a), e), g) zákona, přičemž ani u přínosu rozmanitosti nabídky
v oblasti rozhlasového vysílání na území nelze přes odlišnost navrhovaného formátu přijmout
jednoznačně pozitivní záměr, když Rada musí zohlednit dosti úzkou cílovou skupinu posluchačů.
Proto žádost tohoto účastníka řízení naplnila zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
v menší míře než žádost vítězného žadatele.
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Žadatel RADIO MORAVA s.r.o. se o udělení licence ucházel s projektem Rádia Kiss Morava,
moderního hudebního rádia s důrazem na informace z regionu a s minimálním podílem mluveného
slova. Důvody pro zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízení shledala Rada zejména
v nedostatečném naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci
1, písm. c) zákona, když hudební rádio s menším podílem mluveného slova zaměřené na mladé
posluchače a nabízející hudbu středního proudu je již v nabídce rozhlasového vysílání v daném
regionu zastoupeno (zejména Rádio ORION, EVROPA 2). Žádost tohoto účastníka řízení také
neobsahovala údaje o přínosu rozvoji původní tvorby a ve vztahu ke skutečnosti významné pro
rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. g) zákona bylo žadatelem konstatováno, že
oblasti rozvoje kultury menšin se věnovat ve svém vysílaní nehodlá. Rada na druhé straně neměla
výhrad v otázce ekonomické, organizační a technické připravenosti na vysílání. Při komplexním
zhodnocení žádosti tohoto účastníka řízení tak Rada zkonstatovala, že zde nedošlo k naplnění
skutečností významných pro rozhodování Rady uvedených v § 17, odstavci 1, písm. e), g) zákona
a oproti žadateli vítěznému bylo shledáno také podstatně menší naplnění skutečnosti významné
pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona.
Rada dále posoudila žádost společnosti Radio Production spol. s r.o., která hodlala zahájit
vysílání metropolitní ostravské rozhlasové stanice s hudebně-zábavným moderovaným
programem, doplněným o aktuální zpravodajství z regionu. Zhodnocením žádosti tohoto účastníka
řízení o udělení licence ve vztahu k zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady
dospěla Rada k následujícím závěrům. Účastník řízení je nově založenou společností spoléhající
v oblasti zajištění předpokladů k zahájení vysílání na svého zakladatele provozujícího vysíláni
Rádia ORION. V oblasti ekonomické, organizační a technické připravenosti na vysílání vychází
žadatel ze zkušeností a podkladů svého zakladatele, Rada se proto přiklonila spíše k závěru o
naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a)
zákona, je však nucena poznamenat, že jí scházela větší konkretizace v žádosti uvedených údajů
a jejich promítnutí do záměrů žadatele samotného (zejména oblast technická a ekonomická). Rada
neměla zásadních námitek v souvislosti s transparentností vlastnických vztahů ve společnosti
žadatele. Jde-li o zhodnocení skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17,
odstavci 1, písm. c) zákona, zde Rada učinila závěr o jejím nedostatečném naplnění, neboť formát
hudba-informace-zabava je již v regionu jednoznačně přítomen a nabízen zejména Rádiem
ORION, navrhovanou skladbu hudební části programu (pop a rock) je třeba považovat za
nevyhraněnou a taktéž jako takovou za neobohacující současnou nabídku rozhlasového vysílání
v regionu. Rozvoj vlastní původní tvorby není součástí záměrů žadatele podle obsahu předložené
žádosti, žadatel se zaměřuje v této oblasti v zásadě pouze na částečnou přípravu vlastních
zpravodajských pořadů. Rada taktéž považuje za nedostatečné naplnění skutečnosti významné
pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. g) zákona, když žadatel chce v zásadě
pouze informovat o menšinách v rámci svého zpravodajství, což ve své žádosti uvádí pouze
proklamativně. Také deklarované rozvíjení dalších aktivit je obsaženo pouze obecným
konstatováním, bez konkretizace záměru. Při komplexním zhodnocení žádosti tohoto účastníka
řízení učinila Rada závěr zejména o menší kvalitě naplnění skutečností významných pro
rozhodování Rady uvedených v § 17, odstavci 1, písm. c), e), g) zákona než tomu bylo u žádosti
účastníka vítězného.
Dále Rada ve vztahu k zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady posoudila a
zhodnotila žádost účastníka řízení Rehabilitační centrum Havířov spol. s r.o. o udělení licence a
dospěla k následujícím závěrům (obsahem žádosti byla stanice se všestranným hudebním
formátem a s důrazem na zpravodajství a publicistiku). Při hodnocení naplnění skutečnosti
významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a) zákona Rada vzala do
úvahy, že žadatel dosud podnikal ve zcela jiném oboru než je rozhlasové vysílání. V oblasti
ekonomické přípravy Rada zohlednila předložené podklady a nevyslovila závažných výhrad (vyjma
menší konkrétnosti), v oblasti organizační a technické připravenosti na vysílání musela Rada
přijmout závěr o nesplnění těchto kritérií, když o organizační (zejména personální) stránce
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obsahuje žádost pouze obecné proklamace bez konkrétních údajů a jejich osvědčení žadatelem.
Rovněž oblast technické připraveností je zpracována nekonkrétně. Z pohledu transparentnosti
vlastnických vztahů Rada nevyslovila závažné výhrady, které by mohly vést k závěru o nenaplnění
této skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady. Z pohledu hodnocení skutečnosti významné pro
rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona je Rada přesvědčena, že
navrhovaný hudební formát (zlaté hity, folk, pop) nepřinese obohacení a rozšíření rozmanitosti
rozhlasového vysílání v regionu, neboť se v zásadě jedná o doplnění běžného hudebního formátu
o prvky folku, což je kjeho odlišení nedostačující. Zaměření se na zpravodajství a publicistiku
rovněž nelze považovat v celkovém pojetí za obohacující ve vztahu k současné nabídce, byť
programový formát zde nabízí některé jednotlivé zajímavé prvky. Žádost tohoto účastníka řízení se
samostatně nezmiňuje o přínosu původní tvorbě, lze jej tak spatřovat pouze v přípravě některých
speciálních pořadů v rámci navržené programové skladby. Skutečnosti, z nichž by Rada mohla
dovodit naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm.
g) zákona, pak žádost neobsahuje vůbec. Pří komplexním zhodnocení žádosti Rada musela
konstatovat, že žadatel v menší míře prokázal naplnění skutečnosti významné pro rozhodování
Rady uvedené v § 17, odstavci 1, písm. a) zákona a taktéž v menší míře naplnil skutečnost
významnou pro rozhodování Rady uvedenou v § 17, odstavci 1, písm. c) zákona, a to i v porovnání
s uchazečem vítězným, když některé zajímavé dílčí programové prvky nestačily dle názoru Rady
na dostatečné odlišení a individualizaci navržené programové skladby jako celku. Obsah žádosti
uchazeče pak také nenaplnil skutečnost významnou pro rozhodování Rady uvedenou v § 17,
odstavci 1, písm. g) zákona.
Nakonec přistoupila Rada ke zhodnocení žádosti účastníka řízení WebVALC spol. s r.o. o uděleni
licence. Obsahem projektu tohoto žadatele byla nezávislá hudební (širokospektrální střední proud
s prvky country a folk), moderovaná, zpravodajsko-informační a publicistická rozhlasová stanice.
Při posuzování naplnění skutečnosti významné pro rozhodování Rady uvedené v § 17, odstavci 1,
písm. a) zákona Rada neměla výhrad ve vztahu k organizační a technické připravenosti žadatele
na vysílání, rovněž jeho výsledky v dosavadním podnikání v oboru Rada nehodnotila negativně.
Pouze pokud se jedná o ekonomickou připravenost na zahájení vysílání, zde Rada považuje
obsah žádosti tohoto účastníka za velmi stručný a nekonkrétní, nerozvádějící skutečnosti
podstatné pro posouzení ekonomické připravenosti na zahájení vysílání. Zde proto Rada nemohla
přijmout jednoznačně příznivé hodnocení žadatele. K transparentnosti vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele nemá Rada výhrad. V oblasti přínosu programové skladby navrhované
žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území (§ 17,
odstavec 1, písm. c) zákona) Rada pozitivně hodnotila přínos v oblasti hudebního formátu, kde ke
střednímu proudu byly připojeny ve větší míře také folk a country, což by v této kombinaci
k rozšíření nabídky na území přispět mohlo. Rada tuto skutečnost mohla pozitivně zhodnotit také
proto, že záměr žadatele v tomto směru se promítl i do pořadů v rámci jeho navrhované
programové skladby a byl tak i tímto způsobem osvědčen, na rozdíl od žádostí některých jiných
účastníků řízení. V příznivějším hodnocení této oblasti však Radě zabránila vazba mnoha
navrhovaných pořadů na Brno a jeho prostředí, což podle názoru Rady naopak přínosem pro
rozhlasové vysílání v oblastí Ostravska nebude. S ohledem na navrhovanou programovou skladbu
pak Rada ocenila záměry žadatele v oblasti původní tvorby. Dobře pak žadatel v hodnocení Rady
obstál i v oblasti přínosu k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin (§ 17,
odstavec 1, písm. g) zákona), kde Rada ocenila zejména jeho záměry v oblasti vysílání pro
národnostní menšiny (podpořené i konkrétními navrženými programovými formáty). V rámci
komplexního hodnocení tak Rada shledala menší kvalitu naplnění skutečností významných pro
rozhodování Rady uvedených v § 17, odstavci 1, písm. a), c) zákona, zejména s ohledem na
nejasnosti v ekonomické připravenosti žadatele a podle názoru Rady ne zcela vhodnou
(z regionálního pohledu) programovou skladbu. Menší kvalita žádosti a projektu žadatele v těchto
oblastech vedla k zamítnutí jeho žádosti a upřednostnění žadatele, jemuž byla licence udělena.
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Svýše uvedenými výroky pak přímo koresponduje záznam o bodovém hodnocení žadatelů
vyhotovený vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zaznamenány výsledky hlasování členů Rady o
kvalitě a míře naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady
v jednotlivých podaných žádostech. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly
v tomto písemném záznamu objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy
Rady a Radou jako celkem. Tento záznam pak tvořil 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 u jednotlivých účastníků, dále i stanovených kritérií,
a porovnat mezi sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního
zhodnocení a výběru nejlepšího.
Na závěr Rada konstatuje, že všichni členové Rady byli při udělování licence způsobilí k hlasování
a rozhodnutí, k němuž přistoupili po řádně a důkladné přípravě, a byli taktéž dokonale obeznámeni
s obsahem podaných žádostí a dalších podkladů pro rozhodnutí.
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 § 12 odst. 4 zákona není na udělení licence 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 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí.

V Praze dne
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PROGRAM
Rádio Hey bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" v oblasti
radií pro mladé-dospělé, tj pro posluchače ve věku 25-35 let.
Rádio Hey bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" jako
typicky městské rádio pro Ostravu.
Rádio Hey bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu"
mužským akcentem - zvýšením podílu informací a hudebním formátem
s rockovým feellingem.
Rádio Hey bude přinášet mluvené slovojormou širokého a obsáhlého lokálního
zpravodajského a informačního servisu vyváženého jemným bulvárem a doplněného
o informační servis ze sjednocené Evropy a slezského Euroregionu spolu
s širokým spektrem české i zahraniční hudby pro mladé-dospělé posluchače
v Ostravě a bezprostředním okolí.
Rádio Hey má ambici dosáhnout nejpozději do 3 let průměrné denní poslechovosti
50 000 posluchačů.
Rádio Hey chce získat a udržet postavení stabilního a úspěšného radia na
Ostravsku.

1.1.

Programová východiska

Program stanice bude utvářen na základě těchto základních východisek
• podíl mluveného slova (bez reklamy) v pracovních dnech v době od 6.00 do
18.00 hodin činí 7,5% vysílacího času
• zprávy jsou v pracovních dnech vysílány v intervalu od 5.00 do 18.00 hodin
• v pracovních dnech v době od 5.50 do 7.30 hodin jsou každou celou a každou půl
hodinu vysílány zprávy a v 0:15 a 0:45 hodin servisní informace
• ve zprávách převažují lokální a regionální informace
• publicistické prvky jsou zařazovány v pracovních dnech v době od 6.00 do 18.00
hodin v rubrikách Pouliční servis a Heyovina dne
• zařazování kontaktních pořadů reportáží a komentářů je fakultativní
• zábava jako nedílná součást, jemný bulvár
• mužský akcent - sport, auto-moto, hobby, práce, atd.
• rádio jako nedílná součást společenského dění ve slezském Euroregionu
• Euro informace
• program pracovního dne v době od 6.00 do 18.00 hodin neplatí pro víkendové
vysílání. Tento program je zaměřen na volný čas a odpočinek
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Vzhledem ke specifickému a poměrně úzkému formátu radia je struktura programu
postavena tak, aby odrážela předpokládané složení posluchačů a jejich přístup ke
„konzumaci" programu stanice
• 40% stabilní a věrní posluchači (poslouchají denně)
• 30% pravidelní posluchači (poslouchají vícekrát týdně)
• 25% občasní posluchači (poslouchají nejméně jednou týdně)
• 5% náhodní posluchači

1.2.

Programová charakteristika

Rádio Hey bude přinášet svým posluchačům tok programových prvků nepřetržitě 24
hodin denně.
Program radia je založen poměrně širokém hudebním formátu s rockovým
feellingem, na pečlivém výběru témat, které budou odrážet především aktuální dění
ve slezském Euroregionu, finance, zdraví, politiku, mužský životní styl, proble
matiku EU a toho, jak ovlivní náš každodenní život a na kontaktu s posluchači.
Důraz bude kladen na odlišnosti jednotlivých ročních období v průběhu roku
a především časové odlišnosti v průběhu jednotlivých týdnů a dnů. V kontextu
samotných dnů bude kladen důraz na programové prvky a témata, podle posluchačů,
kteří v daném čase budou mít k programu přístup.
Základní denní časová charakteristika programu
Charakteristika programu
I R g n ň í - s h o w a*rannf ihfoto%criPservis pro.yoslMpháee,<kteří ystá\5ajj*ascě^tují do
I Ranní show, ranní informační servis pro posluchače, kteří vstávají a cestují do
I kanceláří, dopravní informace
[informační p o ř a d y - f i n a n c e , práce, právo, politika....
[Dopolední pohoda, publicistické pořady, kulturní a společenské rubriky
| Polední klid, kaleidoskop zajímavostí a zábavy, životní styl
[ ž i v á linka - otevřená telefonní linka na určitá diskusní témata, která se v průběhu
[ d o b y mění. Posluchači přicházejí domů, nikdo se nesmí nudit. Zajímavosti,
[informační servis, publicistická či kulturně společenská témata v nejrůznější
I podobě
Odpolední souhrn zpráv a zajímavostí a zábava
Hudební relaxace, hitparády pro ty, co hledají alternativu TV
Kontaktní večer, nejrůznější témata
Živá linka - dospělé téma
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Zajímavosti, pořady ze záznamu, zábava, hudba...

Příklady jednotlivých programových prvků
Název

Charakteristika programového prvku

Ranní show spojená s podrobným ranním informačním servisem a zpravodajstvím
proposluchače, kteří vstávají a cestují do práče
Ranní show plná zábavy a informaci, aktuality z dopravy a počasí každých 15
minut. Provází dvojice moderátorů (žyyŠéhíHýnámičnosti, zrychlení)
Informační pořad - finance, ekonomika a politika doma v Evropě i ve světě
problematika slezského Euřoregidhu
Víkendový pořad pro milovníky zahrad a zahrádek, kontaktní
.Pro všechny milovníky vůně benzínu, kontaktní

f

Talk show o životním stylu, kultuře a společenském dění, kontaktní
Víkendová dopolední pohoda, co děláte, když Vám žena vaří oběd, kontaktní
Polední pohoda, zajímavosti a zábava, životní styl
Téma zahrnující všechny oblasti tělesného i duševního zdraví, kontaktní
isiflÜjoiWiii'ti'iiihivi

Otevřené dveře do světa počítačů, Internetu a všeho kolem
Talk show s různými hosty na téma životní styl a jeho nástrahy, móda, vždy
s hostem, kontaktní
Pořad věnovaný v jednotlivých dnech rozdílným kulturním a společenským
tématům sjednocené Evropy, kontaktní
Anketa na ožehavé téma otevřená pro posluchače, kontaktní
Sport, masové sporty, adrenalinové sporty, zajímavosti, aktuality
Odpolední souhrn zpráv a zajímavostí. Denně od 18:00 hodin
Pro všechny, kdo se chystají stavět, rekonstruovat byt a pro kutily, kontaktní
Problémy, potíže, poradna, pokaždé na jiné téma, kontaktní

i,

O všem možném i nemožném z Vašeho okolí, kontaktní
Večerní povídání a předávání vzkazů zailovaných, kontaktní
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Noční pořad jen pro dospělé.

1.3.

Hudba s akcentací rockového cítění

Hudební
složka
tvoří
cca
90%
programu
Radia
Hey.
Znamená to tedy, že hudba je základem úspěchu stanice. Má-li být rádio řádně
zformátované, tj. zaměřené na konkrétní a diferencovanou skupinu posluchačů (pro
Rádio Hey mladí dospělí), musí být veškerá hudební produkce pečlivě vybírána a
řazena do vysílacích bloků a hodin podle pečlivě připravených hudebních scénářů.
To je pak možné jedině při použití počítačů a software na podporu řízení hudby.
V našem případě se jedná o program SELECTOR .
1

Hudební archív stanice bude tvořit asi 3 až 4 tisíce skladeb. Z nich je v aktivní rotaci
asi tisíc (hrají se ve vymezeném časovém období). Samozřejmě se tato skupina
postupně obměňuje.
Aktivní denní hudební formát Radia Hey vzhledem k cílové skupině tvoří
• 10
hity 70-tých let
• 30%
hity 80-tých let
• 40%
hity 90-tých let
• 15%
hity posledních 5-ti let
• 5%
aktuální hudební hity posledního roku
Z
•
•
•

hlediska hudebních stylů má pak hudební archív následující základní strukturu
50%
pop
35%
rock (rockový feelling)
15%
ostatní

Nezastupitelné místo v programu má domácí hudební produkce
• 65%
zahraniční hudba
• 35%
česká hudba

1.4.

Lokalizace programu - blízkost s posluchačem

Rádio Hey ve své žádosti z faktu, že pro úspěšný stup na rozhlasový trh je pro nově
vznikající stanici nutným požadavkem blízkost k posluchači. Ta se dá docílit
lokalizací programu na problematiku Ostravy. Tato lokalizace není dána hudebním
formátem ani moderátorským projevem, který spojuje jednotlivé prvky vysílání
SELECTOR Music Scheduling Programme je světově nejrozšířenější program určený k řízení
hudební produkce rozhlasových stanic. Vyvinula ho a pronajímá firma RCS (USA) a celosvětově
pracuje více než 70 tisíc aplikací.
1
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v dramaturgicky jednotný celek. Tvoří ji informace, které mají přímý vztah ke
každodennímu životu lidí v lokalitě vysílání
• lokální ostravské zpravodajství
• lokální předpověď počasí pro Ostravu
• lokální ostravský dopravní servis
• lokální kulturní servis z Ostravy
• lokální ostravské servisní informace
• lokální ostravská publicistika

1.5.

Zpravodajství

Zpravodajství Radia Hey bude poměrně stručné, ale zároveň obsáhlé. Bude
rozděleno na 3 základní části - zprávy ze světa, zprávy ze sjednocené Evropy, ČR a
slezského Euroregionu a zprávy z Ostravy.
Základní zpravodajská relace má následující strukturu:
• Headlines
• zprávy
• sport
• předpověď počasí
• dopravní servis
Charakter poskytovaného zpravodajství se v průběhu dne bude vyvíjet od ranních
krátkých relací, přes souhrny a delší zpravodajské relace až po večerní komentáře
denních aktualit. Vývoj se bude přizpůsobovat potřebám posluchačů v průběhu
celého dne.
Charakter zpravodajského s e r v i s u

• R y c h l é zpravodajství s r a n n j r b ' ' ' s § p j m $ ^ o $ | $ m i n u i (stručný přehled -informací,
doprava, počasí," přehled tisku; d o p ^ S v á ^ P ^ K t ů á l n í - k r á t k é informace)
'Přehled událostí a doppledríí zprávy cq hodinu, včeíně dopoledního servisu
(doprava, přehled tisku, počeší)* <
i Polední zpravodajství (souhrn událps;tf'a fakultativně komentář)
[Odpolední zpravodajský servis (vývoj událostí, servis zaměřený na dopravu,
počasí, kulturu)
Souhrn událostí a fakultativně komentář
Závěrečný Souhrn a komentář k očekávaným událostem

Ranní vysoká frekvence zpravodajského a informačního servisu vyplývá z potřeby
posluchačů (zejména mužských) být aktuálně informovaní a průměrné délky
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poslechu. S přibývajícím časem frekvence klesá a postupně se stručné formulace
rozšiřují až po večerní rozsáhlejší komentáře nejdůležitějších událostí dne.
Po 19 hodině už stanice nevysílá řádné zpravodajství, ale pokračuje v informacích
o počasí a aktuálních sportovních výsledcích, či informuje o aktuální dopravní situaci.
V případě události mimořádného významu je zpráva o ní zařazena do vysílání
bezprostředně po zpracování kdykoli v průběhu noci jako horká aktualita.
Informační zdroje
•
•
•

Servis ČTK - plnohodnotný servis 24 hodin denně.
Internet - informační servis z celého světa. Interaktivní komunikace prostřed
nictvím WWW stránek a elektronické pošty. Nutno ověřovat pravdivost.
Vlastní zdroje
•
•

1.6.

monitorování tiskových médií s podobnou cílovou skupinou.
vlastní informační síť
• vlastní redaktoři
• městské úřady, policie, hasiči, informační a kulturní centra
• hraniční přechody a meteorologické stanice

Informační servis

Servisní informace se budou ve vysílání Radia Hey objevovat včelou hodinu po
zprávách, v půl po titulkových zprávách, ale také mimo zpravodajské relace, jako
samostatné bloky, nebo jako součást moderátorova vstupu. Budou zaměřeny trojím
směrem
Mužská témata - sport, auto-moto, životní styl, kultura, dovolená, cestování, volný
čas, zdravá výživa, móda, peníze, kosmetika, práce, bydlení a hobby, adrenalinové
témata atd.
Euro témata a slezský Euroregion - Ostrava, Ostravsko a ČR na cestě do EU,
zaměstnání, studium, cestování do zemí EU, cla, hranice, právní, zákonné, sociální,
zdravotní, bankovní předpisy, vše, čím vstup do EU ovlivní život běžného obyvatele
Ostravy a okolí.
Veřejná servisní sdělení - týkají se všeho, co je všeobecné a společensky
prospěšné a co by nikomu nemělo uniknout. Používají se u zdravotních kampaní,
bezpečnosti silničního provozu, charitativních akcí a pod. Mohou posloužit jako forma
informace o dlouhodobých omezeních, o blížícím se termínu daňového přiznání,
placení pojistného, změny letního a zimního času, státních svátků a dnů pracovního
volna, prostě čehokoli, co se týká většiny lidí, zejména definované cílové skupiny.

6

Příloha č. 2 Ru/108/05

,//:

1.7.

VITEJTE-VE

SVĚTE,

KDE JE

VSEMHEY1

Jinak o víkendu

Odlišnosti ve zvycích a chování lidí v průběhu pracovní části týdne a o víkendu musí
respektovat i program stanice. Rádio Hey má proto definovánu pro sobotu a neděli
odlišnou strukturu a náplň programu, která respektuje
• pomalejší rytmus dne
• potlačení pracovních prvků v programu
• zdůraznění pohody, odpočinku a relaxace
• zvýšení počtu zábavných programových prvků
• snížení počtu kontroverzních témat a pozitivní koncept
snížení mužského akcentu asi na polovinu
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Účastník řízení: FAJRONT B S , s.r.o.
IČ: 258 99 252
Spisová značka^2J)07/963&ab/FBS

M

č.j.: zab/
/ f / p Y / f d í
Zasedání Rady 3/poř.č. 12

- Kopeckého 675

PSČ 708 00 Ostrava, Porubá

Vyřizuje: Michaela Zábojníková/9852/07

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 12
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zrněné dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto

ROZHODNUTÍ

Doba platnosti licence společnosti FAJRONT B S , s.r.o. IČ: 258 99 252, k provozováni rozhlasového
vysílánf šířeného prostřednictvím pozemních vysilačů programu Rádio Hey, udělené na základe
rozhodnuti č.j. Ru/108/05 ze dne 24. května 2005, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti
účastníka řízení, která byla Radě doručena dne 13. prosince 2007 č.j. 9852, prodlužuje do 17.
června 2018.

Odůvodnění:

Účastník řízení, společnost FAJRONT BS, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu
Rádio Hey šířeného prostřednictvfm pozemních vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím č.j.
Ru/108/05 platné do 17. června 2010.
Dne 13. prosince 2007 č.j. 9852 požádal provozovatel FAJRONT B S , s.r.o. v souladu s § 12 odst. 8
zákona č. 231/2001 Sb. o prodlouženi doby platnosti licence č.j. Ru/108/05 k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o 8 let, tj. do 17. června 2018.

Žádost byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a splňuje
zákonné podmínky pro prodlouženi doby platnosti licence.
U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využiti kmitočtového spektra
určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plněni mezinárodní smlouvy týkající se
koordinace kmitočtů dle § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 11. prosince 2007.

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 rozhodnuti.

V Praze dne 12. února 2008

_

^

InFin,
s.r.o.
IČ: 25637096
Na Žertvách 132/24
18000 Praha 8
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/626/STR/Sta
Č.j.: STR/2815/2011
Zasedání Rady č. 15 - 2011 / poř.č.: 31

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu vydává toto

rozhodnutí
Rada uděluje společnosti InFin, s.r.o. souhlas s fúzí sloučením podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001
Sb. provozovatelů rozhlasového vysílání Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské
inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o. a Rádio Profil, s.r.o. na jednu nástupnickou společnost, a to
na společnost Star Promotion, s.r.o.
Účastník řízení, společnost InFin, s.r.o., je povinna Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30
dnů od zapsání změn v obchodním rejstříku.

Odůvodnění:
Dne 24. června 2011, č.j. 5230/2011, ve znění doplnění č.j. 6349/2011 ze dne 12. srpna 2011, byla
Radě doručena žádost společnosti InFin, s.r.o. o udělení souhlasu s přeměnou uvedených
právnických osob formou fúze sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na jednu
nástupnickou společnost, a to na společnost Star Promotion, s.r.o., IČ: 265 06 700, sídlem Praha 1,
Národní 36, PSČ 110 00.
Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze
sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s
ručením omezeným nebo akciové společnosti.
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Žadatel ve své žádosti uvádí, že navrhovanou fúzí nedojde k omezení plurality informací ve smyslu §
56 zákona č. 231/2001 Sb.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

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 od doručení tohoto rozhodnutí.

V P r a z e dne: 23.8.2011

J U D r . Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2011.09.12 15:10:28 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova nnj 6,120 0 0 Praha 2
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: i n f o @ r r t v .
www.rrtv.cz

Star Promotion, s.r.o.
Na žertvách 132/24
18000 Praha 8
Česká republika
MEDIA BOHEMIA a.s.
jako právní nástupce společností CITY
MULTIMEDIA s. r. o. a EN-DAXI, s. r. o.
Koperníkova 794/6
12000 Praha 2
Česká republika
Colour Production, spol. s r. o.
Lomená 349
74766 Dolní Lhota
Česká republika
Fill radio s. r. o.
Ostravská 49
73925 Sviadnov
Česká republika
HRAD MEDIA s. r. o.
Hradiště 245
73542 pošta Těrlicko
Česká republika
Ostravská zábavní a produkční s. r. o.
Václavské náměstí 21/831
11000 Praha-Nové Město
Česká republika
PALCHEM FINANCE, s. r. o. v likvidaci
Sokolská třída 27/244
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Česká republika
RADIO MORAVA s. r. o.
Starobělská 1063/13
70030 Ostrava 30
Rehabilitační centrum Havířov spol. s
r. o.
Okrajová 4a/1634
73601 Havířov-Podlesí
Česká republika
WebVALC spol. s r. o.
Sportovní 4a/581
60200 Brno-Ponava
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2013/300/bar/Sta
Č.j.: bar/2853/2013
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / poř.č.: 20

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

ROZHODNUTÍ

I. Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavuje řízení o žádosti provozovatele
Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700,
o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio Hey prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím
Rady čj. Ru/108/05 ze dne 20. 5. 2005) v části týkající se změny podílu mluveného slova z důvodu zjevné
právní nepřípustnosti žádosti.
II. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Star
Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132,180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, předchozí
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Hey prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/108/05 ze dne
20. 5. 2005) spočívající ve změně programového schématu a dalších licenčních podmínek s výjimkou
změny podílu mluveného slova.
Programové schéma:
od 0.00 do 5.00 hod.

Noční hudební vysílání se zaměřením rock a poprock s přesahem do popu
a country, pořady ze záznamu

od 5.00 do 9.00 hod.

Ranní vysílání - posluchačský informační servis, zprávy, dopravní informace,
počasí, informace z kultury

od 9.00 do 12.00 hod.

Dopolední blok - pestrý kaleidoskop zajímavostí, zábavy, diskusní témata,
soutěže, hudební bloky se zaměřením rock a poprock s přesahem do popu
a country, pozvánky na kulturní pořady, komentáře k očekávaným událostem

od 12.00 do 13.00 hod.

Polední klid, zajímavosti, společenská témata

od 13.00 do 18.00 hod.

Odpolední blok - pestrý kaleidoskop zajímavostí, zábavy, diskusní témata,
soutěže, hudební bloky se zaměřením rock a poprock s přesahem do popu
a country, pozvánky na kulturní pořady, komentáře k očekávaným událostem

od 18.00 do 24.00 hod.

Večerní hudební program - hudební večeře se zajímavými hosty, hudební
relaxace, večer plný rocku a poprocku s přesahem do popu a country,
pořady ze záznamu

Charakter zpravodajství v době od 5.00 do 7.30 hod.:
od 5.00 do 7.30 hod.

Rychlý zpravodajský servis - v každou půlhodinu a celou hodinu zpravodajský
či informační servis

2853-2

Licenční podmínky tykající se informačního servisu:
Servisní informace se budou v programu Rádio Hey objevovat každou hodinu buď jako součást
zpravodajské relace nebo mimo tyto zpravodajské relace jako samostatné bloky nebo jako součást
vstupů moderátorů a budou zaměřeny takto:
•

Mužská témata - sport, auto-moto, životní styl, kultura, dovolená, hobby, adrenalinové činnosti
apod. v rámci České republiky i Evropské unie

•

Ostatní informace - týkající se všeho, co je všeobecné a společensky prospěšné a co by nikomu
v Ostravě nemělo uniknout; aktuální změny zasahující výrazně do života, ochrana zdraví, bezpečnost
silničního provozu, charitativní akce, informace ze života lidí v Evropské unii apod.

Kontrolovatelné licenční podmínky:
•

Zpravodajské pořady v ranním a dopoledním vysílání ve všední dny od 6.00 do 18.00 hod. každou
hodinu

•

Servisní informace vždy nejméně u každých zpráv

•

Nejméně 20 % hudební složky bude zaujímat česká hudba

Odůvodnění:
Dne 9. dubna 2013 pod čj. 3722/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele Star Promotion, s. r. o.
o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně
licenčních podmínek podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to konkrétně ve
změně programového schématu, podílu mluveného slova a dalších licenčních podmínek.
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 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 10. dubna 2013 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
rozhodnutí se žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyjádřil.
Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu správní úřad zastaví usnesením řízení o žádosti,
jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.
Žádost provozovatele je zjevně právně nepřípustná v části týkající se stanovení podílu mluveného slova,
neboť ve shodné podobě je podíl mluveného slova stanoven už v rozhodnutí o udělení licence, ve své
podstatě by se tedy nejednalo o změnu.
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Ve zbývající části žádosti Rada shledala, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení (i když nelze přehlédnout, že jimi dojde k určitému snížení četnosti zpravodajství v ranním
období), a nezjistila ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, a proto Radě nezbylo než žádosti
provozovatele v této části vyhovět a požadovaný souhlas udělit.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá
odkladný účinek.

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

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

Skřetova n^j 6,120 0 0 Praha 2
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: i n f o @ r r t v .
www.rrtv.cz

InFin, s. r. o.
Na žertvách 24/132
180 00 Praha-Libeň
Česká republika
Star Promotion, s. r. o.
Na žertvách 24/132
180 00 Praha-Libeň
Česká republika
DELTA MEDIA BROADCASTING
o.
Jana Palacha 1025
293 01 Mladá Boleslav-Nové Město
Česká republika

s. r.

COUNTRY RADIO s. r. o.
Říčanská 3/2399
101 00 Praha-Vinohrady
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2013/508/bar/lnF
Č.j.: bar/3384/2013
Zasedání Rady č. 14 - 2013 / poř.č.: 21

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. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností Star
Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO s. r. o. formou fúze
sloučením do nástupnické společnosti InFin, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň,
identifikační číslo 25637096.

Odůvodnění:
Dne 12. června 2013 pod čj. 6044/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
společnosti InFin, s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří provozovatelů rozhlasového
vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti InFin, s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8
zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA
BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO s. r. o.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 14. 6. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.

Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí,
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným
nebo akciové společnosti.
Protože společnost InFin, s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených společností a nebyl zjištěn ani
žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět a požadovaný souhlas udělit.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
V případě uskutečnění přeměny, ke které Rada tímto rozhodnutím udělila souhlas, je společnost Radio
Investments s. r. o. povinna podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu v obchodním
rejstříku týkajícího se této společnosti tak, aby obsahoval předmět podnikání „provozování rozhlasového
vysílání".

V Praze dne: 3 0 . 7 . 2 0 1 3

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova q q / 6,120 0 0 Praha 2
Tel.: + 1)20 2~m 813 830 / Fax: • q20 27ti 810 885

www.rrtv.cz

InFin, s. r. o.
Na žertvách 24/132
18000 Praha-Libeň
Česká republika
MEDIA BOHEMIA a. s.
jako právní nástupce společností CITY
MULTIMEDIA s. r. o. a EN- DAXI, s. r. o.
Koperníkova 6/794
12000 Praha-Vinohrady
Česká republika
Colour Production, spol. s r. o.
Lomená 349
74766 Dolní Lhota
Česká republika
Fill radio s. r. o.
Ostravská 49
73925 Sviadnov
Česká republika
HRAD MEDIA s. r. o.
Hradiště 245
73542 pošta Těrlicko
Česká republika
Ostravská zábavní a produkční s. r. o.
Václavské náměstí 21/831
11000 Praha-Nové Město
Česká republika
PALCHEM FINANCE, s. r. o. v likvidaci
Sokolská třída 27/244
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Česká republika
Radio Investments s. r. o.
jako právní nástupce společnosti RADIO
MORAVA s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika
Rehabilitační centrum Havířov spol. s
r. o.
Okrajová 4a/1634
73601 Havířov-Podlesí
Česká republika
WebVALC spol. s r. o.
Sportovní 4a/581
60200 Brno-Ponava
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2013/828/bar/lnF
Č.j.: bar/5038/2013
Zasedání Rady č. 21 - 2013 / poř.č.: 30
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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

ROZHODNUTÍ

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli InFin, s. r. o.
se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25637096, předchozí souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio
Hey prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/108/05 ze dne 20. 5.
2005) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country MORAVA S E V E R .

Odůvodnění:
Dne 18. září 2013 pod čj. 9473/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele InFin, s. r. o. o udělení
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country MORAVA SEVER.
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 19.9. 2013 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 rozhodnutí se vyjádřila společnost MEDIA BOHEMIA a. s., která uvedla, že navrhovaný název
by byl v příkrém rozporu se základní programovou specifikací a že by navrhovaná změna navíc způsobila
zaměnitelnost názvu s programem stanice COUNTRY RÁDIO, a proto navrhla souhlas se změnou označení
(názvu) stanice neudělit.
Základní programová specifikace programu, jíž se podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb.
rozumí vymezení převažujících žánrů v celku programové skladby, je „Speciální programový formát mladí-dospělí s rockovým feelingem".
Rada při svém rozhodování vycházela z toho, že změna označení (názvu) programu sama o sobě nemá
vliv na charakter stanice, který je více ovlivňován dalšími programovými podmínkami, jsou-li jinak dodrženy
stanovené licenční podmínky, a proto dospěla k závěru, že požadovaná změna by nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení.
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Pokud jde o námitku společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. týkající se zaměnitelnosti požadovaného názvu
s názvem stanice COUNTRY RÁDIO, má Rada za to, že názvy COUNTRY RÁDIO a Country MORAVA
SEVER nelze považovat za zaměnitelné, neboť jediné shodné slovo „COUNTRY", resp. „Country" je jen
jedním ze dvou slov názvu COUNTRY RÁDIO a jen jedním ze tří slov názvu Country MORAVA SEVER.
Při uplatňování této námitky společnost MEDIA BOHEMIA a. s. přistupuje k tomuto správnímu řízení tak,
jako by chtěla hájit zájmy třetích osob, což jí ovšem nepřísluší; případnou zaměnitelnost těchto názvů by
mohl namítat pouze provozovatel rozhlasové stanice COUNTRY RÁDIO, kterým je ovšem sám žadatel
(provozovatel stanice Rádio Hey).
Protože Rada neshledala důvody, pro které by bylo možné žádost zamítnout, nezbylo Radě než žádosti
provozovatele vyhovět a požadovaný souhlas udělit.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. nemá
odkladný účinek.

V Praze dne: 19.11.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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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. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností InFin,
s. r. o., Radio Investments s. r. o. a Agentura TRS spol. s r. o. formou fúze sloučením do nástupnické
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.

Odůvodnění:
Dne 20. února 2013 pod čj. 1460/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří
provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující
provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO
s. r. o.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 2 1 . 2. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.
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Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí,
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným
nebo akciové společnosti.
Protože společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených
společností a nebyl zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět
a požadovaný souhlas udělit.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.
V případě uskutečnění přeměny, ke které Rada tímto rozhodnutím udělila souhlas, je společnost RADIO
UNITED BROADCASTING s. r. o. povinna podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu
v obchodním rejstříku týkajícího se této společnosti tak, aby obsahoval předmět podnikání „provozování
rozhlasového vysílání".

V Praze dne: 1.4.2014

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání
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ROZHODNUTÍ
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 RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Country MORAVA SEVER (licence Ru/108/05), spočívající ve změně stanoviště a zvýšení
výkonu kmitočtu OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II 87,6 MHz, toto:

rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA SEVER (licence Ru/108/05),
spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II 87,6 MHz na 50
W, souřadnice WGS 8 4 : 1 8 18 21 / 49 50 5 1 .
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače OSTRAVA SLEZSKA
OSTRAVA 11 87,6 M Hz / 50 W.
Odůvodnění:

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 7. listopadu
2014 č.j. 9363/14 ve znění doplnění ze dne 1 1 . listopadu 2014 č.j. 11092 spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, konkrétně ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu
Ostrava Slezská Ostrava 87,6 MHz a změně stanoviště kmitočtu Havířov 102,7 MHz na stanoviště na
Třinec 102,7 MHz pro program Country MORAVA SEVER (licence Ru/108/05).
Správní řízení o změnách souborů 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 15. dubna 2015 č.j. 3836/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinované
změny kmitočtu:
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OSTRAVA S L E Z S K A OSTRAVA II 87,6 MHz
souřadnice WGS 84: 18 18 21 / 49 50 51
ERPmax 0,05 kW
Přesun stanoviště a zvýšení ERPmax.
Zároveň byl stanoven 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 (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden
dne 14. 4. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011.
Pro kmitočet OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II 87,6 MHz / 50 W byl stanoven počet obyvatel 148 670.

Stanovisko k využití druhého VKV kmitočtu Havířov 102,7 MHz bude sděleno po dokončení jeho
kmitočtové koordinace.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 148 670 obyvatel
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny stanoviště o zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem rozhlasového vysílání a to o 10 593 obyvatel.
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 Sb.
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 stanoviště OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II 87,6 MHz / 50 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 daném 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 OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II 87,6
MHz / 50 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 nepatrnou změnu území pokrytou signálem
z nově zkoordinovaného stanoviště.
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.

Ohledně změny 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"),
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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.

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.

PhDr. Irena Ondrová
místopředsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (mapa, 20.5.2015, mapa - Ostrava Slezská Ostrava II 87,6 MHz)
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-74 118/2014-613/V.vyř. ze dne 14. 4. 2015.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA II
87,6 MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 1,4 % (148 670 obyvatel)
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ROZHODNUTI

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

rozhodnutí:

Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ:
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, transformační licenci k provozování
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění
pro program Country MORAVA SEVER (licence č.j. Ru/108/05) se soubory
Havířov 102,7 M H z / 0 , 0 4 kW; Ostrava 94,7 MHz / 1 kW; Slezská Ostrava 87,6
97,4 MHz / 0,4 kW na dobu do 10. října 2025.

29131901, se sídlem
rozhlasového vysílání
zákon č. 231/2001 Sb.,
technických parametrů
MHz / 0,05 kW; Třinec

Název programu:
Country MORAVA SEVER
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
•
Havířov 102,7 MHz / 0,04 kW
•
Ostrava 94,7 M H z / 1 kW
•
Slezská Ostrava 87,6 MHz / 0,05 kW
•
Třinec97,4 M H z / 0 , 4 kW
Základní programová specifikace:
Speciální programový formát mladí-dospělí s rockovým feelingem.
Další programové podmínky:
Podle licence č.j. Ru/108/05 ze dne 20. května 2005 ve znění pozdějších změn.
Odůvodnění:
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu
Country MORAVA SEVER šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím
Rady č.j. Ru/108/05 ze dne 20. května 2005 ve znění pozdějších změn.
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Dne 22. srpna 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 6244/2016) provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231//2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání,
oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn
vysílat do 10. října 2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce
před pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné s
podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona
č. 231//2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. požádal o udělení transformační licence
v zákonem stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že
bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové
vysílání na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění
k provozování rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních
poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl
uhrazen dne 23. srpna 2016.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č.
196/2009 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační
licence vyhovět.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (text materiálu, 4.10.2016, Mapa)
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-84 924/2016-613 ze dne 8. 9. 2016.
Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. určených pro analogové rozhlasové vysílán
v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva).

