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Účastník licenčního řízení, o jehož žádosti 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, v platném znění, hlasovala:

BROADCAST MEDIA, s.r.o.
IČ: 26145430
Říčanská 3. č.p. 2399
Praha 10

ROZHODNUTÍ

O UDĚLENÍ

LICENCE

Sp.zn.: 2007/243/FIA
Č.j.:

kuc/

f O û s y o ? -

Zasedání Rady 16 / poř. č. 33
Vvnrar.nvalKuř.pra
Vypracoval: FF.Kučera
Schválila: Mgr. Jitka Hrubá

/

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, v platném znění, (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 67-69 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto

r o z h o d n u t í :

Rada u d ě l u j e
společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o., IČ: 26145430, se sídlem Říčanská 3,
č.p.2399, 101 00 Praha 10, l i c e n c i
k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat,
s využitím souboru technických parametrů Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W, na dobu 8 let od
právní moci tohoto rozhodnutí.

Časový rozsah vysíláni:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:
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:
Hudební stanice s rockovou orientací.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 2 o
dvou listech.
Příloha č. 1 o dvou listech a příloha č. 2 o dvou listech tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Rada dne 19. dubna 2007 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 231/2001 Sb.
licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů - souboru technických parametrů Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W. Lhůta pro podání
žádostí o udělení licence byla stanovena do 24. května 2007, do 16.00 hod.
O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu ve stanovené lhůtě požádala Radu společnost
BROADCAST MEDIA, s.r.o., jako jediný účastník tohoto licenčního řízení. Společnost BROADCAST
MEDIA, s.r.o., zaplatila správní poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích dne 25. května 2007.
Rada na svém zasedání konaném ve dnech 12. - 13. června 2007 konstatovala, že žádost účastníka
licenčního řízení BROADCAST MEDIA, s.r.o., nevykazuje podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb. žádné nedostatky.
Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo
dne 11. září 2007.
Na základě podané žádosti doručené Radě dne 24. května 2007 pod č.j. 5419 a údajů o žadateli o licenci,
Rada dospěla k závěru, že účastník licenčního řízení, společnost BROADCAST MEDIA, s.r.o., splňuje
předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a že žádost
o udělení licence obsahuje všechny náležitosti podle ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada po prvotním přezkoumání včasnosti a řádnosti podání žádostí o licenci posuzuje žádosti podle kritérií,
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.
Prostor pro správní uvážení Rady při rozhodování o udělení licence není libovolný a bez omezení a je dále
rovněž nezbytné, aby rozhodnutí Rady o udělení licnece 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.
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. dubna 2005) a podle těchto pravidel a kritérií provádí v
licenčních řízeních hodnocení jednotlivých uchazečů o udělení licence. Rada je přesvědčena, že postup
podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, neboť umožňuje dostatečnou
flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu
zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení. V daném případě měla
Rada rozhodování o udělení licence snazší v tom smyslu, že nebylo třeba vybírat objektivně nejlepší projekt
mezi několikerými, protože do licenčního řízení o udělení licence s využitím kmitočtu Rychnov nad Kněžnou
107,6 MHz/500 W se přihlásila pouze společnost účastníka řízení, tj. BROADCAST MEDIA, s.r.o.
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.
- vlastni 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.
Podkladem pro rozhodnutí Rady o udělení předmětné licence představovaly zejména obsah a přílohy
vlastní žádostí účastníka řízení o udělení licence, protokol z veřejného slyšení, rozbor programové skladby
vysílání 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 žádosti členy Rady podle zákonných skutečností významných pro rozhodnutí a podle v jejich
rámci Radou stanovených dílčích kritérií. Tímto způsobem shromážděné podklady jsou podle přesvědčení
Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
V souladu s pravidly pro postup v licenčním řízení, které byly přijaty vnitřním předpisem, Rada dle výše
uvedených dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti účastníka řízení. 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 žádosti společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o.vzhledem k nárokům na naplnění
všech významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č 231/2001 Sb.
Toto komplexní zhodnocení žádosti společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o. 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 dané žádosti o
udělení licence Rada rozhodla udělit společnosti BROADCAST MEDIA, s.r.o., licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Radio Beat s využitím souboru technických parametrů Rychnov nad
Kněžnou 107,6 MHz / 500 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Rada o udělení licence rozhodla 13 hlasy svých členů z 13 přítomných, čímž překročila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady, nutných k rozhodnutí o udělení licence, 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, vyplynuly zejména
následující důvody, kterými se Rada při udělení licence řídila:
Účastník řízení BROADCAST MEDIA s.r.o. požádal o udělení licence k provozování hudební stanice
orientované na rockovou hudbu s cílovou skupinou posluchačů 30-59 let.
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 Radio Beat na podkladě dvou udělených licencí č.j. Ru/138/01 ze dne 12. června 2001 a
č.j. cun/ 6584/07 sp. zn. 2006/900/bar/BME ze dne 29. května 2007 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 a Českých Budějovicích 101,2 MHz a jako provozovatel vysílání prosperuje. Jedná se o
ekonomicky soběstačný program; příjmy plynoucí z prodeje reklamního času a sponzoringů pokrývají
náklady provozu stanice. Žadatel patří do silné mediální skupiny Radio 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 Rychnově nad Kněžnou 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, včetně skutečnosti, že disponuje vlastním vysílačem. Rada konstatovala, že
výše uvedené hodnotící kritérium ekonomické, organizační a technické připravenosti žadatel, společnost
BROADCAST MEDIA s.r.o. splňuje.
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, společnost Rádio Investments s.r.o. Rada se tedy v závěru hodnocení kritéria transparentnosti
vlastnických vztahů ve společnost žadatele vyslovila v tom smyslu, že společnost BROADCAST MEDIA
s.r.o. jeho nároky splňuje.
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, kde posluchači
mohou v analogové síti poslouchat kromě veřejnoprávních programů Českého rozhlasu, a to programů
ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3, ČRo 6,ČRo Olomouc , ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice, programy vysílané
na základě licencí, a to RÁDIO PROGLAS, Fajn Rádio, EVROPA 2 - Východ, RÁDIO IMPULS,
FREKVENCE 1, RÁDIO ČERNÁ HORA. Hitrádio Magie, Rádio HEY Profil, Rádio Contact Liberec, Fajn
Rádio Life a Rádio OK, nové programové prvky, které zde dosud nejsou zastoupeny. Rada ocenila
významný podíl mluveného slova na celkovém vysílacím čase (10 %). Rada proto výše uvedené kritérium
přínosu programu Rádio Beat k rozmanitosti stávající nabídky programů klasifikovala na hodnotící stupnici
stupněm splňuje.

Pokud se týče přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby podle § 17 odst. 1 písm. e), ocenila Rada
zvláště tu skutečnost, že program Radio Beat přináší speciální pořady, a to formou hudebně publicistických
pořadů a přímou podporu tuzemské hudební tvorby, respektive hudebních skupin, jejich uváděním na
hudební trh a zprostředkováním hudebních festivalů. Rada též kladně hodnotila kvalitu původních
publicisticko-zpravodajských relací. Z uvedených důvodu Rada konstatovala, že společnost BROADCAST
MEDIA s.r.o. dané kritérium splňuje.
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 i když
program Radia Beat nedisponuje speciálními pořady pro národnostní i jiné menšiny, v žádném případě tuto
problematiku nepomíjí, neboť se danými tématy zabývají některé pořady, takže je dán předpoklad, že
menšinovým skupinám bude nesporně věnován dostatečný vysílací čas. Proto se Rada při závěrečném
hodnocení předmětného kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje menšin vyjádřila, že ho uvedená
společnost splňuje částečně.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není právní nárok.
Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, které jsou výše podrobně posouzeny a vyhodnoceny,
rozhodla Rada o udělení předmětné licence tak, jak se ve výroku tohoto rozhodnutí uvádí.
Poučení:
Proti rozhodnutí o udělení licence není možno podat žalobu § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
V Praze dne 25. září 2007

P ř í l o h a č. 1

Účastník řízení: B R O A D C A S T M E D I A , s.r.o.
Sídlo: Ř í č a n s k á 2399/3,101 00 Praha 10
I Č : 26145430
Název programu: R á d i o Beat
Pracovní kmitočet [MHz]:
Název stanoviště:
Souřadnice W G S 84 [LON/LAT]:
Nadmořská výška [m]:
Výška středu antény nad zemí [m]:
Maximální vyzářený výkon (ERP) [kW]:
Hlavní směry vyzařování:
Polarizace antény:

107,6
RYCHNOV N A D KNĚŽNOU
16E1625
/
50N0842
365
30
0,5
N
V

Tabulka vyzařovacího diagramu a efektivních výšek:

Azimut [°j
E R P H [dBW]
E R P V [dBW]
H fT [m]

0

10

20

30

27,0

27,0

27,0

27,0

-16

-74

-98

-126

Azimut [°]
E R P H [dBW]

120

130

140

150

E R P V |dBW]

27,0

H C ff [m]

27,0
-24

-76

27,0
-61

Azimut [°J

240

250

27,0
111

27,0

C

E R P H (dBW]
E R P V [dBW]
Heff [m]

117

50

60

70

80

90

100

110

27,0

27,0

27,0

-150

-157

-142

27,0

27,0

27,0

27,0

-110

-103

-81

-52

27,0
-37

160

170

180

190

200

210

220

230

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

-5

-7

19

50

69

87

27,0
99

13

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

27,0
122

27,0
114

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

100

78

41

53

78

78

68

28

40

103

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, resp. ukončení vysílání na uvedeném
kmitočtu.

PŘÍLOHA K L I C E N C I
Seznam rušících vysílačů a pravděpodobný dosah pokrytí:
K/f
MHz]
107,60
107,60
107,50
107,40
107,50
107,50
107,80
107,70
107,60
107,60
107,50
107,60
107,80
107,70
107,50

ERP
[kW]
30,20
60,26
0,20
10,00
10,00
2,88
0,10
5,01
60,26
4,47
2,00
5,01
0,10
0,20
120,23

Vzdál.
[km]
153,5
202,2
73,5
70,5
119,3
106,5
38,2
141,2
366,8
220,7
192,0
229,1
52,6
155,5
386,2

Azimut
[°]
314,3
87,7
255,2
356,4
26,9
164,1
253,6
135,1
282,9
166,0
216,2
164,6
330,5
263,7
54,6

Azimut [°1
Vzdálenost [km]
F[ch]

0
2,42
67,7

10
2,43
67,5

20
2,43
67,5

30
2,45
67,4

40
2,45
67,4

50
2,46
67,3

60
2,46
67,3

70
2,46
67,3

80
2,48
67,2

Azimut [°]
Vzdálenost [km]
F[ch]

90
2,48
67,2

100
2,48
67,2

110
2,48
67,2

120
2,48
67,2

130
2,48
67,2

140
2,48
67,2

150
4,02
67,1

160
2,48
67,2

170
2,46
67,3

Azimut [°]
Vzdálenost [km]
[ch]

180
4,68
67,2

190
7,99
67,1

200
9,51
67,3

210
10,73
67,6

220
11,36
67,9

230
11,44
68,1

240
11,7
68,5

250
11,85
68,8

260
11,94
69,1

Azimut [°]
Vzdálenost [km]
F [ch]

270
11,44
69,2

280
10,64
69,1

290
9,3
68,9

300
6,6
68,4

310
7,59
68,6

320
9,33
68,8

330
9,39
68,7

340
8,8
68,5

350
5,49
67,9

Rušící vysílač
LOEBAU
KATOWICE
KUTNA HORA-KANK
W A L B R Z Y C H G.CHELM
WROCLAW MIASTO
BRNO-MESTO-HADY
PARDUBICE-POLABINY
ZLIN
A A L F E L D / REMDA
BRATISLAVA/DEVINSKA
NOVE HRADY
BRATISLAVA MĚSTO
TRUTNOV
BEROUN-ZAHRABSKA I
WARSZAWA RASZYN

Příloha č. 2
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:
Označení (název) programu:
Časový rozsah vysílání:

Broadcast Media, s.r.o.
Radio Beat
24 hodin denně

Obsah:
I.

Základní programová specifikace

II.

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

10 % podíl mluveného slova včetně autoproma v čase od 6:00 - 18:00 hodin
10 % podíl české tvorby
speciální hudební porady

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:

Zábava:

12:30 a 16:30 formou magazínu

moderování několikrát v hodině bez přesného časového vymezení

Servis: dle aktuální potřeby
Dopravní servis: 6:00 - 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

1

sobota a neděle
Zpravodajství: 7:00 -18:00 vždy v celou zpravodajský přehled - „Víkendový guláš rádia Beať'
(stopáž minimálně 1,5 minuty)
Zábava: moderování 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 sponzoríng dle zákona
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA

Skřetova

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

6,120 0 0 Praha 2

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

Radio Investments
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
Česká republika

s.r.o.

RADIO PUBLIKUM spol. s r.o.
Bartošova 45/0
76001 Zlín 1
Rádio Krumlov, s.r.o.
U Výstaviště 486/15
37005 České Budějovice 5
Rádio ProTon
Husova 741/58
30100 Plzeň 1

s.r.o.

Radio TWIST Praha,
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101

s.r.o.

RADIO MORAVA s. r. o.
Starobělská 1063/13
70030 Ostrava 30
RADIO STATION BRNO, spol. s r.o.
Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 00

Rádio Bohemia, spol. s r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
BROADCAST MEDIA,
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
Česká republika

s.r.o.

Sp. zn./ldent.: 2013/320/bar/Rad
Č.j.: bar/2614/2013
Zasedání Rady č. 11 - 2013 / poř.č.: 5

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

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

Skřetova q q / 6 , T20 o o Praha 2
Tel,: + 420 27H 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

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 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

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.04.02 16:15:58 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

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

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

Radio Investments s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2014/467/bar/Rad
Č.j.: bar/2190/2014
Zasedání Rady č. 12 - 2014 / poř.č.: 70

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
ROZHODNUTI
Rada uděluje společnosti Radio Investments s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady,
identifikační číslo 25131664, 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 107,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Rychnov
nad Kněžnou na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Radio Beat
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 107,6 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Rychnov nad Kněžnou
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s rockovou orientací
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím sp. zn. 2007/243/FIA ze dne 25. 9. 2007 ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Společnost Radio Investments s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Radio Beat
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2007/243/FIA ze
dne 25. 9. 2007 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 6.11. 2015.
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Dne 29. dubna 2014 pod čj. 3405/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio 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 Rádio 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 29. 4.
2014.
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.

V Praze dne: 17.6.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 18.6.2014, diagram využití rádiových kmitočtů)

„„™ „

2190-2

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.06.20 15:37:56 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č.1 k dopisu č.j. ČTÚ-23 716/2014-613

Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele Rádio Investmnet s.r.o., určených
pro analogové vysílání v pásmu VKV, stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá
barva).
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Datum, místo

14. 1. 2020, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.,
tjpm9nd

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. 1 písm. b) a 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 změně skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp.
zn.: 2007/243/FIA), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp.
zn.: 2007/243/FIA), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 500 W na stanoviště
Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 400 W, souřadnice WGS84: 16 16 18 / 50 08 37.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rychnov nad
Kněžnou 107,6 MHz / 400 W, souřadnice WGS84: 16 16 18 / 50 08 37.
Odůvodnění:
Dne 25.09.2019 č.j. RRTV/11229/2019-vra byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změně skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat
(licence sp.zn.: 2007/243/FIA), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Rychnov nad Kněžnou
107,6 MHz / 500 W.
Dne 26. 9. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné
otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.

Dne 26. 9. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Jediným účastníkem licenčního řízení je žadatel.
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu:

Dne 15. 11. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko.
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 49 756 zvýší na 59 575, tedy dojde v
důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového
vysílání o 9 819 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující
území, které má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.
Dne 2. 12. 2019 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli.
Dne 6. 12. 2019 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel na
své žádosti nadále trvá. Tuto informaci Rada následně odeslala Českému telekomunikačnímu
úřadu.

Dne 20. 12. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště kmitočtu:
RYCHNOV NAD KNEZNOU MESTO 107,6 MHz
Souřadnice WGS 84: 16 16 18 / 50 08 37
ERPmax 0,4 kW
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledky
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech.
Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 400 W - počet obyvatel 53 970.
Vzhledem k tomu, že ČTÚ snížil ERPmax na 0,4 kW a do svého stanoviska nezapracoval důvod
tohoto snížení, byl telefonicky požádán o doplnění tohoto údaje.
Dne 6. 1. 2020 bylo Radě doručeno doplnění informací, a sice že u předaného VKV kmitočtu
RYCHNOV NAD KNEZNOU MESTO 107,6 MHz byl, oproti žádosti, snížen maximální vyzářený

výkon z 500 W na 400 W a to z důvodu zachování poměrů rušení v síti v důsledku přesunu na
nové stanoviště a zvýšení výšky anténního systému.
Dne 3. 1. 2020 Rada odeslala výše uvedená stanoviska Českého telekomunikačního úřadu
žadateli.
Zákonná ustanovení a judikatura:
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 při svém hodnocení vychází také 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.
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. Podání
žaloby nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa územního rozsahu VKV vysílače Rychnov nad Kněžnou 107,6 MHz / 400 W, souřadnice
WGS84: 16 16 18 / 50 08 37

Příloha k dopisu čj. ČTÚ-43 223/2019-613/II.vyř. ze dne 20. 12. 2019.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače RYCHNOV NAD KNEZNOU MESTO
107,6 MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (53 970 obyvatel)

