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Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
hlasovala:
1.
ALL STARS AGENCY s.r.o.
IČ: 27235751
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10

2.
Broadcast Media s.r.o.
IČ: 26145430
Říčanská 3
101 00 Praha 10

3.
ESA - rádio, s.r.o.
IČ: 62954202
ul. manž. Topinkových 796 - Vila Thienfeld
272 03 Kladno

4.
PRO RÁDIO s.r.o.
IČ: 28256433
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8

g
RADIO BONTON a.s.
IČ:60192682
Wenzigova 4/1873
120 00 Praha 2

ROZHODNUTÍ

O UDĚLENÍ

LICENCE

Zasedání Rady 4 / bod 3
Vypracoval: Mgr. František Čunderlík

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání {dáte 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 č. 231/2001 Sb.), a podie ustanovení § 67-69 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, vydala toto

rozhodnutí:
I.
Rada u d ě l u j e
společnosti Broadcast Media s.r.o., IČ: 26145430, se sídlem Říčanská 3,101 00
Praha 10, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání programu Radio BEAT, s využitím souboru
technických parametrů Plzeň centrum 97,5 MHz /100 W, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denné

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W,
souřadnice [LON/LAT] WGS 84:13 22 54 / 49 44 51

Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Hudební stanice s rockovou orientací.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 1 o
jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu a příloha č. 2 (Přehled rozhlasových stanic - Plzeň) o jednom listu, tvoří nedílnou
součást tohoto rozhodnutí.
II.
1.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Plzeň centrum
97,5 MHz / 100 W společnosti ALL STARS AGENCY s.r.o., ÍČ: 27235751 se sídlem Moskevská 1523/63,
101 00 Praha 10.
2.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Plzeň centrum
97,5 MHz / 100 W společnosti ESA - rádio, s.r.o., IČ: 62954202, se sídlem ul. manž. Topinkových 796 Vila Thíenfeld, 272 03 Kladno.
3.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Plzeň centrum
97,5 MHz /100 W společnosti PRO RÁDIO s.r.o., IČ: 28256433, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha
8.
4.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Plzeň centrum
97,5 MHz /100 W společnosti RÁDIO BONTNON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00
Praha 2.
Odůvodněni:
Rada dne 18. února 2008 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční
řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů souboru technických parametrů Pízeň centrum 97,5 MHz / 100 W. Lhůta pro podání žádostí o udělení
licence byla stanovena do 3. března 2008, do 19:00 hod.
O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu tito účastníci řízení (uvedení podle
abecedního pořadí): ALL STARS AGENCY s.r.o., Broadcast Media, s.r.o., ESA - rádio, s.r.o., PRO RÁDIO,
s.r.o., a RÁDIO BONTON a.s. Všichni účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 15.000,- KČ podle
zákona č. 634/2004 Sb., o správnich poplatcích.
Rada dne 20. března 2008, podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., vyzvala žadatele ALL
STARS AGENCY s.r.o., ESA - rádio, s.r.o., PRO RÁDIO, s.r.o., a RÁDIO BONTON a.s. k odstranění
nedostatků žádosti a stanovila lhůtu k jejich odstranění do 15 dnu od doručení výzvy. Vyzvaní žadatelé
v této lhůtě nedostatky odstranili.
Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo
dne 6. května 2008.
Na základě podaných žádostí, včetně doplnění k výše uvedené výzvě, a údajů o účastnících řízení, Rada
dospěla k závěru, že všichni účastníci splňují předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení §
13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a že jejich žádosti o udělení licence obsahují náležitosti podle ustanovení
§ 14 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada po prvotním přezkoumání včasnosti a řádnosti podání žádostí o licenci posuzuje žádosti podie kritérii,
jejichž taxativní výčet obsahuje ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb.. Rada nemá povinnost zvlášť
účastníky licenčního řízení o kritériích poučovat, není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen některá
z uvedených kritérií.

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií porovnala a zhodnotila.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním
pokryto,
d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v
navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci k televiznímu vysílání,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo
otevřenými titulky pro sluchově postižené,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Voiná úvaha Rady není zcela libovolná a je třeba, aby rozhodnutí bylo přezkoumatelné. Rada je povinna se
uvedenými kritérii zabývat, opatřit si za tím účelem i potřebné důkazní prostředky, provést jimi důkazy,
vyvodit z těchto důkazů skutková a právní zjištění a následně při respektování smyslu a účelu zákona
dospět při dodržování pravidel logického vyvozování k rozhodnutí.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti stanovila následující
dílčí kritéria:
1)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - 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 vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
- finanční zajištění vysílání
2)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - 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
3)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
- vybavenost žadatele technickými prostředky
- přístup žadatele ke zkoordinované kótě
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
4)
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikání uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
- přínos rozvoji původní tvorby
- přínos rozvoji kultury menšin
5)
k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
- právní forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
- právní forma zakladatele či společníka žadatele s největším podílem
6)
k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
- předpoklad rozšíření a obohacení programové skladby
- předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou programovou skladbu
7)
k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
- vlastní původní tvorba žadatele
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů

- ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům
8)
k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
- 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 žádostí o udělení licence,
protokol z veřejného slyšení, rozbor programové skladby vysííání rozhlasových 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. Takto
shrnuté podklady jsou podle přesvědčení 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 naplněni jednotlivých skutečností významných pro
rozhodnutí Rady vjednotlivých 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).. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích
hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech
významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č 231/2001 Sb.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 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 rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio BEAT s využitím souboru technických parametrů Plzeň centrum 97,5 MHz /100 W na dobu
8 let od právní moci tohoto rozhodnutí účastníku řízení uvedenému ve výroku í. tohoto rozhodnutí Broadcast Media s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 10 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb.
Po provedeném důkladném a objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
udělena, vyplynuly zejména následující důvody, kterými se Rada při udělení řídila:
Účastník řízení Broadcast Media s.r.o. požádal o udělení licence k provozování hudební stanice
orientované na rockovou muziku s cílovou skupinou posluchačů střední generace s přesahem k nižším
věkovým skupinám.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání programu Rádio Beat prostřednictvím vysílačů na frekvencích 95,3 MHz v Praze, 107,5 MHz v
Kutné Hoře, 107,7 MHz v Berouně, 107,8 MHz v Liberci, 94,4 MHz v Mladé Boleslavi, 92,5 MHz v JihlavěRudném, 98,6 MHz vSezimově Ústí, 101,2 MHz v Českých Budějovicích a 107,6 MHz v Rychnově nad
Kněžnou a v tomto oboru podnikání si vede velmi dobře. Jde o plně ekonomicky soběstačný program,
příjmy plynoucí z prodeje reklamního času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice. Žadatel patří
do silné mediální skupiny Rádio Investments s.r.o. a díky tomu si může dovolit provozovat a rozvíjet žánrové
stanice. Co se týče ekonomického ratingu, struktury a množství prostředků vyčleněných na investici do
vysílání, jeho finančního zajištění a schopnosti žadatele zahájit vysílání ve stanoveném termínu, ve všech
těchto bodech Rada považuje projekt za věrohodný, postavení žadatele za stabilní a ekonomickou
připravenost jako celek za velmi dobrou. Od roku 2002 spolupracuje s Raiffeisenbank a.s. v oblasti
platebního styku a ostatních bankovních produktů. Raiffeisenbank a.s. vede žadateli korunový běžný účet
s kladnými zůstatky. Pokud jde o organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně
připraven zahájit vysílání v Plzni v zákonem stanovené lhůtě, jeho personální vybavení je dostatečné a
Rada konstatovala, že skýtá předpoklad schopnosti a připravenosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu.
Stejně tak technickou vybavenost žadatele Rada shledala víc než dostatečnou, vysílání je zajištěno

prostřednictvím smluvního partnera, který již v Plzni zajišťuje technickou stránku vysílání několika
rozhlasových stanic.
Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tato společnost má jediného (100 %)
vlastníka.
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., projekt čistě rockového programu žadatele podle názoru Rady přináší do regionu nové programové
prvky, které zde dosud schází. Rada ocenila velký playlist radia, ve kterém se nachází více než 30 000
skladeb, což zaručuje více než dostatečnou variabilitu vysílaných hudebních skladeb, nedochází tak
k častému opakování jen několika populárních písniček. Rada taktéž ocenila kvalitu zpravodajství a
publicistiky žadatele - zejména plnohodnotný, vyvážený a objektivní obsah zpravodajství, při jehož
kompilaci vychází redakce z otevřených informačních zdrojů, Navíc jsou zde zastoupeny exkluzivní
reportáže a rozhovory pořizované redaktory a externími spolupracovníky. Při tvorbě svých pořadů žadatel
spolupracuje s renomovanými hudebními publicisty a osobnostmi české rockové scény.
Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb., Rada ocenila aktivní podporu české hudební scény ze strany žadatele, jak např. soutěž
mladých rockových kapel („Naděje Beatu), tak ocenění protagonistů českého klasického rocku („Beatová síň
slávy").
Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada konstatovala, že těmto
skupinám bude nesporně věnován dostatečný vysílací čas.
Poté, co Rada jednotlivě zhodnotila všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí o žádostech o udělení
licence a provedla vzájemné porovnání, dospěla k závěru, že zákonná, Radou zkoumaná, kritéria pro
udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Broadcast Media s.r.o. Při porovnání
jednotlivých kritérií absolutně vyniká nad ostatními účastníky řízení zejména v hodnocení ekonomické,
organizační a technické připravenosti žadatele k zajištění vysíláni a přínosu navrhované programové
skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 231/2001 Sb., velmi pozitivně jsou hodnoceny také
významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb. Žádost
Broadcast Media s.r.o. je komplexní a vyvážená, ve většině kritérií překonává ostatní účastníky a nemá
výrazné slabiny.
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 vypořádala s žádostí účastníka řízeni ALL STARS AGENCY s.r.o., který požádal o udělení licence
k provozování kontaktní rozhlasové stanice se zaměřením na mladší generaci a posluchače mixu taneční
hudby s dominantním zastoupením evropské hudební tvorby SEEJAY Rádio orientované na primární
cílovou skupinu ve věku 15-35 let.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 plsm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel není provozovatelem rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů.
Ekonomickou, organizační a technickou připravenost shledala Rada jako uspokojivé, tedy kritérium splňující
Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., tato společnost má jediného (100 %)
vlastníka.
Ohledně přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů na pokrytém
území podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona Č. 231/2001 Sb. Rada shledala, že předložený projekt odpovídá
rozhlasové stanici s hudebním formátem CHR - dance. Informační složka je tvořena zpravodajstvím,

společnsko-informačnfm servisem, hudebními informacemi, soutěžemi. Rada shledala nabídnutý formát
jako málo přínosný, některé z rozhlasových stanici v regionu již zastoupených mají hudební formát obdobný
(např. ve vysílání programů FREKVENCE 1, částečně Evropa 2 - Západ), taktéž zpravodajský a informační
servis není velkým přínosem, v tomto dílčím kritériu je tak přínos programové skladby zamítnuté žádostí
žadatele ALL STARS AGENCY s.r.o. nižší než přínos vítězného žadatele Broadcast Media, s.r.o.
Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst, 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb., celý program je nepřebírán, projekt počítá s podporou původní tvorby, i když ji blíže
nespecifikuje. V tomto kritériu je tak přínos projektu ALL STARS AGENCY s.r.o. nižší než přínos vítězného
žadatele Broadcast Media, s.r.o.
Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada shledala, že účastník
řízení nebude vyrábět pořady přímo pro menšiny, chce vyrábět pořady pro občany České republiky a
Evropské Unie. Hodnocení tohoto dílčího kritéria je tak opět v případě zamítnuté žádosti žadatele ALL
STARS AGENCY s.r.o. nižší než přínos vítězného žadatele Broadcast Media, s.r.o.
Rada ve svém hodnocení žadatele ALL STARS AGENCY s.r.o. příznivě zhodnotila významné skutečnosti
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b), méně příznivě pak hodnotila významné skutečnosti podle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g). Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence tak
nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Broadcast Media, s.r.o., a to ani při
pohledu na jednotlivá dílčí kritéria, ani při hodnocení žádosti jako celku.
Rada se dále zabývala žádostí společnosti ESA - rádio, s.r.o., která předložila projekt hudební stanice se
zaměřením na region a současnou hudební produkci Fajn rádio (předloženo jako žádost o dokrývací
kmitočet k současnému programu Fajn radia, licence Rz/211/02, ve znění pozdějších změn). Výrok o
zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence odůvodňuje Rada zejména těmito skutečnostmi:
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona Č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Havlíčkův Brod 99,7 MHz / 0,2 kW, Jihlava - Hosov 99,0
MHz / 0,2 kW, Kutná Hora 106,6 MHz / 1 kW, Praha 97,2 MHz / 5 kW a Praha - Michle 94,1 MHz / 0,05 kW
Výsledky této činnosti jsou uspokojivé, organizační připravenost žadatele je velmi dobrá, Rada vnímá
také technickou připravenost žadatele.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka.
Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje hudebně zábavné vysílání s důrazem na hudební
směry soft rock a pop, cílová skupina je uváděná ve věku 12-25 let s možným přesahem. Obdobné formáty
se stejnou nebo obdobnou cílovou skupinou však jsou již v regionu zastoupeny (např. vysílání programů
FREKVENCE 1, EVROPA 2 - Západ, RÁDIO IMPULS, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Dragon), a tak přínos
tohoto projektu je diskutabilní a nižší než v případě vítězné žádosti Broadcast Media s.r.o.
Tento projekt lze ocenit po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu §
17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., program Fajn radia přináší řadu autorských pořadů.
Rada nemá námitek ke kritériu přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb, oceňuje prostor, který dostávají menšinoví interpreti a mediální partnerství
poskytované k různým akcím národnostních, etnických a jiných menšin.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel ESA - rádio, s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení významných
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., příznivě jsou hodnoceny
významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., avšak
zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu
v případě úspěšné žádosti Broadcast Media, s.r.o.

Rada se také zabývala žádosti společnosti PRO RÁDIO s.r.o., která předložila projekt ryze městské rádio
s hudebním „soft-rockovým" formátem pro aktivní dospělé Rádio Hey Západní Čechy. Výrok o zamítnutí
žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence odůvodňuje Rada následně:
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel není provozovatelem rozhlasového
vysílání. Finanční prostředky potřebné k provozování rozhlasového vysílání má připraveny z vlastních zdrojů
a další získá v případě udělení licence od společnosti GES MEDIA ASSET, a.s.. Organizační připravenost
žadatelé je podle mínění Rady dobrá. Žadatel má podle názoru Rady dostatek technických komponentů a
ostatní techniky potřebné k provozu rádia.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka.
Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje hudební formáty pop rock, soft rock a folkrock.
Rada však zhodnotila při pohledu na zastoupení hudebních stylů v programu, že obdobné formáty přinášejí
také rozhlasové programy již v regionu zastoupené. Jde zejména o programy FREKVENCE 1, RÁDIO
IMPULS, Hitrádio Dragon, či Rádio Karolina. Z tohoto důvodu hodnotila Rada splnění tohoto kritéria méně
kladně než je tomu u vítězného projektu Broadcat Media, s.r.o.
Rada tento projekt kladně zhodnotila po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby
ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Rada v rámci hodnocení kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., shledala, že toto dílčí kritérium nebylo naplněno, a proto ani hodnoceno,
tak pozitivně jako projekt Broadcast Media, s.r.o.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel PRO RÁDIO s.r.o. méně uspěl v hodnocení významných skutečností
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji jsou hodnoceny významné
skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b), a e) zákona č. 231/2001 Sb., avšak zákonná, (Radou
hodnocená) kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě úspěšné
žádosti Broadcast Media, s.r.o., a to ani při pohledu na jednotlivá dílčí kritéria, ani při pohledu na žádost jako
celek.
Rada se dále vypořádala s žádostí společnosti RÁDIO BONTON a.s., která předložila projekt hudebního
HIT rádia (CHR) se zaměřením na cílovou skupinu 1 8 - 3 0 let. Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka
řízení o udělení licence odůvodňuje Rada zejména těmito skutečnostmi:
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání na kmitočtech 91,7 MHz v Benešově, 96,9 MHz v České Lípě, 94,8 MHz v Mladé Boleslavi a 99,7
MHz v Praze. Finanční prostředky potřebné k provozování rozhlasového vysílání má připraveny z vlastních
zdrojů a příjmů. Organizační připravenost žadatelé je podle mínění Rady dobrá, odpovídá organizační
struktuře již úspěšně fungující rozhlasové stanice. Žadatel má podle názoru Rady dostatek technických
komponentů a ostatní techniky potřebné k provozu rádia.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona Č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) akcionáře.
Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje hudební HIT rádio (CHR) s hity domácí i hudební
scény od poloviny 90. let do současnosti. Cílová skupina je ve věku 12-30 let s možným přesahem směrem
nahoru. Rada však při pohledu na hudební formát seznala, že obdobné formáty přinášejí také rozhlasové
programy již v regionu zastoupené. Jde zejména o programy EVROPA 2 -Západ, Rádio Karolina, Kiss
Proton či Hitrádio FM Plus. Z tohoto důvodu hodnotila Rada splnění tohoto kritéria méně kladně než je tomu
u vítězného projektu Broadcast Media, s.r.o.

Rada tento projekt kladně zhodnotila po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby
ve smyslu § 17 odst 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., zejména vzhledem k podpoře začínajících
hudebníků, včetně těch pocházejících z Tábora.
Rada nemá námitek ke kritériu přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., byf toto dílčí kritérium nebylo hodnoceno tak pozitivně jako projekt
Broadcast Media, s.r.o.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel RÁDIO BONTON a.s. méně uspěl v hodnocení významných
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji jsou hodnoceny
významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b), e) zákona č. 231/2001 Sb, avšak
zákonná, (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu
v případě úspěšné žádosti Broadcast Media, s.r.o., a to ani při pohledu na jednotlivá dílčí kritéria, ani při
pohledu na žádost jako celek.
S výše uvedenými výroky pak přímo koresponduje záznam o bodovém hodnocení žadatelů vyhotovený
vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zaznamenány výsiedky hlasování členů Rady o kvalitě a míře
naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných
žádostech (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno). 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.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak
po formální, tak i po materiální stránce. Došlo kradnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb. nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení a novém rozhodnutí.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí o
íicenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnuti 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.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 20. května 2008

předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Příloha Č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:
Označení (název) programu:
Časový rozsah vysílání:

Broadcast Media, s.r.o.
Rádio BEAT
24 hodin denně

Obsah:
I. Základ n í prog rámová specifikace
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysíláni k udělení licence (§ 21
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
2) Jednotlivé programové podmínky
3) Programové schéma
I. Základní programová specifikace
Hudební stanice s rockovou orientací
II. Další programové podmínky
1)
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence
{§ 21 odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
rocková hudební náplň stanice (americký classic rock, britský classic rock, kontinentální rokový
formát, světový art rock, český a slovenský rock)
zpravodajství s důrazem na dopravní informace a sportovní aktuality (včetně aktualit z
„adrenalinových" sportů)
interaktivní pořady s posluchači
2)

Jednotlivé programové podmínky
10 % podíl mluveného slova včetně autoproma v čase od 6:00 - 18:00 hodin
10 % pod íl České tvorby
speciální hudební pořady

3)
Programové schéma
pondělí - pátek
Zpravodajství: 6:00 - 18:00 vždy v celou (stopáž minimálně 2 minuty)
6:30 - 8:30 krátký přehled zpráv v půlhodině (stopáž minimálně jedna minuta)
Publicistika:
12:30 a 18:30 formou magazínu
Zábava: moderování několikrát v hodině bez přesného časového vymezení
Servis: dle aktuální potřeby
Dopravní servis: 6 : 0 0 - 19:00 podle aktuální situace minimálně však jedenkrát do hodiny
(stopáž 30 vteřin)
Obalové prvky: identifikační jingle vždy na začátku hodiny
promo spoty v reklamní pauze dle potřeby stanice
Komerční komunikace: reklama a sponzoring dle zákona
sobota a neděle
Zpravodajství: 7:00 - 18:00 vždy v celou zpravodajský přehled - „Víkendový guláš rádia Beat"
(stopáž minimálně 1,5 minuty)
Zábava: moderováni několikrát v hodině bez přesného časového vymezení
Servis: dle aktuální potřeby
Obalové prvky: identifikační jingle vždy na začátku hodiny
promo spoty v reklamní pauze dle potřeby stanice
Komerční komunikace: reklama a sponzoring dle zákona

Přiloha 2 - Přehled rozhlasových stanic pfijímatelných v Plzni
Zachytitelné programy;
Rádio

ProgramovA tkladba vysílaní

CIFová alltiplna

C ň 0 1 Radiii-jmal

Zpravodajsko-publicisticka ceiop:oiria
slánce

posluchači praferL^d seriozní informace převaha zpravodajství a puttwstiky

CRc-2 Praha

Nozpravodajské celoplošná s u m c e

nejrCznejSí větové skupiny, z
nejrSznřjiíeh Koutů zemé

CRo 3

KuJ^ml stanice [syntéza víech (íner-y
kultury a umér!)

NcjrCznfijii Vikové skupiny se 2á,mem o
kulturu

Vkivs.

CR06

&etit hodtn komentářů analýz d:skusl a
jiných za;,mavycn pořadů

CRo Pizerl

Regionální stanice ČesKér-a tuzhtasu

Hudební formát'

Programová prvky
Informaínj strv.s 0 udilciltch dom^ 1 v zahraň cl
zprávy z polibky, ekonomiky kultury a sportu aktuáttf
informace 0 dopravě energetice a 0 potaši autentické
vyjádřeni polfcků představitelů instrlucía podniků a
íattich osobnosti; pub::ds5cké příspěvky
specializované po fa dy věnované ekonomice kultuře
sportu česka iiahranitnipopuláfnl hudba

Místní Info

Menšiny
Speciální pofady věnované
náboženském^ životu,
národnostním menSinám

Poměr hudby a miweného slova 50:50

Rozhlasoví hry. í e ů a . publicistika, zpravodaistvi
Pfeblrá pořady regtónů-nlch
Informace, zábava, vysíleni p'o déd. poradenství
StrdiJ
dokument coby výpověď 0 naSI debe rubriky Host do
domu C a s ke snEni. C e m o b ^ j n ^ a i h a Radic-automaL
Rádia na kolecxacrr To&ogax> Jak to vidi

Klasická i jazzová pudná, ale 1 přenosy

Programrjvé SCriéma je va viůdnl driy stejné - ranní
zpravodaraKá Hczp^a-inrczkLlturv. recenze valné

Romano Dfom aneb Cesty

Celoplošná anaivtlcKo-publiciStlCKá stanisa. zame/ená
riejen na komentováni pofiSckych událostí, ale zejména

Zabývá s e probiematkou
národncsínichmensp

z rockových Wtbu altem atvnf hudba.

f í o m ú - p o ř a d s e zabývá

široký výbor hudebnich i á r r ů prostor pro Inforrrtace 0 žrvoté obyvatel v obou krajich
regionální autory a interprety
západních Čech, mluvené slovo, pubiicisííka

Speciální hudební pořady

pořady 0 kufture
BBC Rad;0COm (Praha) s r 0 / B B C
World ServICe

^raYodajtiko-pub^ci&tcká stanice

PoslLchaíi vyžadujíc! přesný Informace a Píevaha zpravodajství a publicistiky
analýzy

2^iravoda;sívl pUbntsíXa. vzdé^ávar-l sport, zábava,
bloky v i t í k ů m ( Ů a 0 0 - 1 t 00 a 1150-19 0 0 ) a angLckém
(0000-OSOO 11 00-13.00 a 16 00-24.00) jaZYCU
jazykové kurzy arglittlny

frekvence 1 a s ( FHEKVENCfi 1

Všeobecné celop'c$né rádio zábavy a
informaci

Zaméfero na rodinu s cílovou skupinou
29 - 49 let

Irfofrnutnl diskusní kluby publicistické porady (Press
regicnCm v rimci
klub) interattřvita-pracesposiuchaierri rádu zábavy cdoploSného vysllári
a iJilormact zpravodajství a servisní info irfo • kultLmlcb
a sportevnich akcvitách (kinkrétrl regiony)

60-60 léta + novinky 40% česka hudba.
Stfedr-J proud rock danoe. folk. courtry

Pořady vén ováné merSinÉrrr

-•obecné rádio přístupné všem
-konta ktnfradio-kaldrjdennl pannúr
-zpravodajství
LONDA, ti pal S r 0 1 RÁDIO IMPULS

Celoploáná zpravodajské a informační
rádio, v hudební složce v y s á n í

p 3DM5 Ic-t

RAOIO FM PIUS Fiicrt s r ú 1 rttradiů

Hudebné infOrmaCTi radla

Rádiů PrqTort & r o / KiSS Proton

huCcbM ráíio s regio^ílvirri

1Ů-39 íel

Rádio Šumava 5 r 0 / Rádio Šumava

zprevodaistvírn
hLdcbnS Irto-TTisCni rozhlasová stanice

s 25-50 131

Mawnái™ zaměřeni na českou hudební
produkCi-65% rock. folk pop

Pod:imiuvenĎriů3!ova-32& , z t o ř i o ř Z ^ z p r á v a
ipicrmacl Zpravodajství 0 6 : X -20:00 - 2x v hodině +

Intormecezregic-nů
v pravideirydí časech a

p 20-35 let s přirozeným přesahem

Podíl hL-(lrj/BP% hudEbni A C forrnít

Zprávy poiasl doprava, píehled ttiku kalendárium
burza pracovních míst. soutéíe. informace od Policie
hitparáda, panicky Jiá přání

Inísrmacc rE$\zflů'.i:Y.o
vyzríamu Kuiturrl serviSz
regionu

FM PJIÍS

Radlo veukow spcl 510
Karo"na

/ Rádio

nudebne' informaSrí program

proud popu 90 let S hudebními novinkami zprávy domí cl izahranicťT specializované íurJebnl
pořady
1

zlaté hity 60 -BO.Iet angiaanwncká
produkce a české hity

zprávy, pofasl soutěže

AC fermat 50-70% country a folk

iprávy sport, počasí dpprava, vlastni program vlastni
porady

regionální ia formace +
doprava
rfcrmacezregkttů
Irformace regionálrího
významij. ku!tumí seíviSZ
regionu

RadloWesiPJzer^ s r a /Rádiů
EVROPA 2-Západ

huoebnJ radiOs regicrtáWm
zpravodajstvím

12-30 let

ako Evropa 2- H O T A C * SOutPsné hity
st/edríhůproudu sfiejvetSímihrtyBO a
?o fet. dométí tvorba 10 %

pravidelná zpravodajské vsiupy infamlaírH rubnky
sportovní servis, TLlmoVB novinky pocasl

R T Y Cheb k s 1 RÁDIO E G R E N S I S

hudební radíc s region á Ir ,m
zpravodajstvím

2 0 - » ] lei

íropagacfi legionáři a vřbec čeiké
vorby podíl české hudby 30%

Zpravodajstv! pocasl spí rt pc Jnik; '-•'M inzerce,
kultura v r&g:úriii
kulaíra v regionu. kv.zy pLsrJ&y na praní filmové mmuty

Rád:b Dragon s r o ' Hírádip Dragon

hudební a zábavná stanice prostředni
generacr

20-35 lei s mirným přesahem na oba
Sírany

pop a lehcí fock SO-SO let

ífogramcvé bloky bůhem dine diiraz na senozn!
nformace muzika, inrorniace, soutézo tpy. fiJrť
hudcbri novinky h:t?arÉci3

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

ROZHODNUTÍ

Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností
RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., Radio ProTon s. r. o., Radio TWIST Praha, s. r. o.,
RADIO MORAVA s. r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o. a BROADCAST
MEDIA, s. r. o. formou fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o.

Odůvodnění:
Dne 16. dubna 2013 pod čj. 3964/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
společnosti Radio Investments s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností osmi provozovatelů
rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o. podle
ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o tyto provozovatele: BROADCAST MEDIA,
s. r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., RADIO MORAVA s. r. o., Radio ProTon s. r. o.,
RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. a Radio TWIST Praha, s. r. o.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 30. 4. 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 Radio Investments 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: 11.6.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové
a televizní
vysílání

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2013.06.13 14:40:47 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha
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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
BROADCAST MEDIA s.r.o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
programu Rádio Beat (licence sp. zn.:2008/144/fia, č.j. cun/3964/08), spočívající ve změně souřadnic
kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz /100 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, toto:
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli BROADCAST MEDIA s.r.o. IČ: 26145430 se sídlem Praha 10, Říčanská
3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Beat (licence sp. zn.:2008/144/fia, č.j.
cun/3964/08), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W na nové
souřadnice 13E2258 / 49N4445.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Plzeň centrum 97,5 MHz /
100 W.

Odůvodnění:
Účastníku řízení BROADCAST MEDIA s.r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s
využitím souboru technických parametrů Plzeň 97,5 MHz /100 W. Do licenčního řízení se přihlásili níže
uvedení žadatelé, a to:
Účastník tohoto řízení BROADCAST MEDIA s.r.o.
ALL STARS AGENCY s.r.o., Perucká 2481/5, 12000 Praha 2;
nástupnická organizace: MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/612000, Praha 2 (původní žadatel ESA
- rádio, s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2;)
PRO RÁDIO s.r.o., Sokolovská 5/49, 18600 Praha 8 - Karlín;
RÁDIO BONTON a.s., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2.
Z toho důvodu Rada zaslala stanovisko ČTÚ účastníkům řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů Plzeň 97,5 MHz / 100 W
byly zamítnuty), kteří mohli vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace
změny stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445,
tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení.
K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení.
Žádný z oslovených účastníků řízení o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Plzeň
centrum 97,5 MHz /100 W se ke koordinaci změny stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz /100 W
nevyjádřil.
Dalšími soubory technických parametrů pro tuto licenci (sp. zn.:2008/144/fia, č.j. cun/3964/08) účastník
řízení BROADCAST MEDIA s.r.o. nedisponuje.
Účastník řízení, BROADCAST MEDIA s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 24. května 2013 č.j.
5349/13 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Plzeň 97,5 MHz /100 W, na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, výška 300m/65m
pro program Rádio Beat (licence sp. zn.:2008/144/fia, č.j. cun/3964/08).
Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
Dne 3. června 2013 č.j. 5644 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný
kmitočet:
Plzeň centrum 97,5 MHz
souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45
ERPmax0,1 kW
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Změna stanoviště.
ČTÚ stanovil 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
17. 5. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001.
Pro kmitočet Plzeň centrum 97,5 MHz /100 W byl z nového stanoviště stanoven počet obyvatel 169 161,
což je o cca 1 839 obyvatel méně, než z původního stanoviště.
Původní výpočet byl zpracován dle výpočetního systému RadioLab a bylo (dle teoretických výpočtů)
z vysílače Plzeň 97,5 MHz (původní stanoviště) zásobeno cca 171 tisíc obyvatel. Uvedený počet obyvatel
je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou chybou.
Dále v souladu s § 112 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. stanovil ČTÚ diagram využití rádiového kmitočtu
pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
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 souřadnic kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W se nejedná o
přidělení nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W na nové souřadnice
13E2258 / 49N4445 pro program Rádio Beat. 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.
Dále Rada vychází z dikce ustanovení § 21, odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového
rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv
nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když
výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 169 161, což je o cca 1
839 obyvatel méně než z původního stanoviště, dojde v důsledku přesunu stanoviště o nepatrné
zmenšení území pokryté signálem.
Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Plzeň centrum 97,5 MHz / 100 W
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zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z vysílače Plzeň
centrum 97,5 MHz /100 W na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území
ve stejném měřítku z původního stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz /100 W a ze stanoviště dle
nové koordinace kmitočtu. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zmenšení území pokryté
signálem z nového stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 97,5 MHz /100 W.
Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn.
Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden.
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 (málo významné zmenšení)
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.

V Praze dne: 9.7.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové
a televizní
vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 5.6.2013, mapa - Plzeň 97,5 MHz)
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Date: 2013.07.26 13:29:37 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č.1 k dopisu čj.: ČTÚ-54 383/2013-613 ze dne 31. 5. 2013.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PLZEŇ CENTRUM 97,5 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 1,7 % (169 161 obyvatel)

Měřítko:
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2
Tel,: + 420 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885
www.rrtv.cz

RADIO UNITED BROADCASTING
o.
Říčanská 3/2399
10100
Praha-Vinohrady
Česká republika

s. r.

InFin, s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100
Praha-Vinohrady
Česká republika
Radio Investments
s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100
Praha-Vinohrady
Česká republika
Agentura
TRS spol. s r. o.
Říčanská 3/2399
10100
Praha-Vinohrady
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2014/200/bar/RUB
Č.j.: bar/1129/2014
Zasedání Rady č. 7 - 2014 / poř.č.: 11

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 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 21. 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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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ
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RADIO UNITED BROADCASTING
o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha- Vinohrady
Česká republika

s. r.

Sp. zn./ldent.: 2014/659/bar/Rad
Č.j.: bar/2610/2014
Zasedání Rady č. 14 - 2 0 1 4 / poř.č.: 27

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. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00
Praha-Vinohrady, identifikační číslo 29131901, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
231/2001 Sb., pro program Radio BEAT na kmitočtu 97,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště Plzeň na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Radio BEAT
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 97,5 MHz /100 W, vysílací stanoviště Plzeň
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s rockovou orientací
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím sp. zn. 2008/144/fia ze dne 20. 5. 2008 ve znění pozdějších změn

2610-1

Odůvodnění:
Společnost RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (právní nástupce společnosti Radio Investments
s. r. o.) je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Radio BEAT šířeného prostřednictvím vysílačů
na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2008/144/fia ze dne 20. 5. 2008 ve znění pozdějších
změn s dobou platnosti do 18. 6. 2016.
Dne 19. června 2014 pod čj. 5286/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele Radio Investments
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 Investments 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 19. 6.
2014.
Dne 30. 6. 2014 původní žadatel Radio Investments s. r. o. zanikl v důsledku vnitrostátní fúze sloučením
do nástupnické společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., na kterou přešla všechna práva
a povinnosti původního žadatele. Rada proto pokračovala v řízení se společností RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. jako právním nástupcem společnosti Radio Investments s. r. o., neboť to povaha
řízení umožňuje.
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.
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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.

V Praze dne: 22.7.2014

Ivan Krejčí
předseda
Rady
pro rozhlasové
a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 22.7.2014, diagram využití rádiových kmitočtů)
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-44 350/2014-613 ze dne 7. 7. 2014.
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., určeného pro analogové rozhlasové vysílání
v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva).
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JEDN. IDENT.:

RRTV-4740548

VAS DOPIS ZN.:
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SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:

RRTV/3962/2015-zab
2015/124/zab/RAD
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VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

3.11.2015, Praha

RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha
Česká republika
ALL STARS AGENCY s.r.o.
Perucká 2481/5
12000 Praha
Česká republika
MEDIA BOHEMIA a.s.
Koperníkova 794/6
12000 Praha
Česká republika
TOP RÁDIO s.r.o.
Sokolovská 5/49
18600 Praha
Česká republika
RÁDIO BONTON a.s.
Wenzigova 1872/4
12000 Praha
Česká republika

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 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 Radio BEAT (licence sp. zn. 2008/144/fia, č.j. cun/3964/08), spočívající ve změně kmitočtu,
stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň 97,5 MHz / 100 W na Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W souřadnice
WGS 84:13 22 26 / 49 43 13, 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 Radio BEAT (licence sp. zn. 2008/144/fia, č.j.
cun/3964/08) spočívající ve změně kmitočtu, stanoviště a výkonu kmitočtu Plzeň 97,5 MHz / 1 0 0 W na
Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 22 2 6 / 4 9 43 13.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Plzeň Bory 107,3 MHz / 200
W.

Odůvodnění:
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Dne 2. února 2015 č.j. 1343/15 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště, kmitočtu a výkonu vysílače Plzeň 97,5 MHz / 100 W na:
Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 26 / 49 43 13, výška nadm: 345 m / antény:
50 m pro program Rádio BEAT (licence sp. zn. 2008/144/fia, č.j. cun/3964/08).
Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu
(dále jenČTÚ).
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.
Dne 23. března 2015 č.j. 3078/15 obdržela Rada od ČTÚ předběžné stanovisko s mapou pokrytí
a počtem obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011
Sb.
Vzhledem k tomu, že novou koordinací došlo ke snížení počtu obyvatel z původních 175 046 na 154 335,
zaslala Rada dotaz ČTÚ, kde žádá o upřesnění výpočtu původního počtu obyvatel.
Rada odeslala stanovisko ČTÚ žadateli k vyjádření, zda s předmětnou koordinací souhlasí.
Dne 9. dubna 2015 č.j. 3588/15 Rada obdržela stanovisko žadatele, ve kterém uvádí, že žádá
o dokončení koordinace.
Dne 3. září 2015 č.j. 7025/15 obdržela Rada od ČTÚ zkoordinovaný kmitočet:
PLZEŇ BORY 107,3 MHz
souřadnice WGS 84: 13 22 26 / 49 43 13
ERPmax 0,2 kW
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 18. 9. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001.
Pro Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel 154 061.
Společnosti RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového
vysílání využitím souboru technických parametrů Plzeň 97,5 MHz /100 W.
Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím
souboru technických parametrů Plzeň 97,5 MHz /100 W byly zamítnuty) mají právo vyjádřit v řízení své
stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36
odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace tvoří přílohu oznámení účastníkům řízení, kterými
jsou:
ALL STARS AGENCY s. r. o.
RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (před sloučením Broadcast media s.r.o.)
MEDIA BOHEMIA a.s. (před sloučením ESA - rádio s.r.o.)
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TOP RÁDIO s.r.o. (původní název společnosti PRO RÁDIO s.r.o.)
RÁDIO BONTON a.s.
K předmětné koordinaci změny kmitočtu, stanoviště a výkonu z: Plzeň 97,5 MHz /100 W na: Plzeň Bory
107,3 MHz / 200 W se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
Dne 7. října 2015 č.j. 8506/15 obdržela Rada vyjádření ČTÚ s odkazem na jejich dopis ze dne 18. března
2015, kde byl uveden původní počet obyvatel, tedy před změnou vysílacího stanoviště, výkonu a kmitočtu
Plzeň 97,5 MHz /100 W. Původní počet obyvatel pokrytých signálem byl stanoven na 175 046.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 154 061 obyvatel z nového
kmitočtu Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W dojde ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem
rozhlasového vysílání, a to o 20 985 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 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 Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 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 malé zmenšení území pokryé signálem z nově zkoordinovaného
kmitočtu Plzeň Bory 107,3 MHz / 200 W.
Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu
obyvatel je I tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn.
Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden.
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Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"),
z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého
území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu
vysílání.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené.

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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (mapa, 4.11.2015, mapa - Plzeň Bory 107,3 MHz)
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P r a h a

Příloha k dopisu čj. CTU-57 593/2015-613 ze dne 31. 8. 2015.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače PLZEŇ BORY 107,3 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
>okrytí obyvatel ČR: 1,5% (154 061 obyvatel)
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