
Účastníci řízení: 

1. 
AZ Rádio, s.r.o. 
Filmová 174 
761 79 Zlín 

COUNTRY RADIO s.r.o. 
Zenklova 34 
180 00 Praha 8 

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

4. 
EVROPA 2, spol. s r.o. 
Wenzigova 4/1872 
120 00 Praha 2 

Foretník Pavel RNDr. 
Na střelnici 2 
779 00 Olomouc 

Národní 36 
110 00 Praha 1 

^ S t á r f 

NONSTOP s.r.o. 
M.Húbnerové 12 
621 00 Brno 

8. 
WebVALC spol . s r.o. 
Okružní 29a 
638 00 Brno 

9. 
Radio Brno V A L C , spol. s r.o. 
Okružní 29a 
638 00 Brno - Lesná 

Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j.: Ru/116/04 
Zasedání Rady 14/bod 39 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 7. července 2004 toto 

r o z h o d n u t í 



I. 
Rada na základě žádosti RR0648, kterou Rada obdržela dne 30. listopadu 2001, ve které účastník 
řízení požaduje udělení licence k rozhlasovému vysílání s využitím kmitočtů BRNO MEDLÁNKY 
96,8 MHz/1kW nebo 99,0 MHz/1 kW u d ě l u j e společnosti Star Promotion, s.r.o., se sídlem v Praze 
1, Národní 36, IČ: 26506700, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Hey 
Brno s využitím kmitočtu BRNO-MEDLÁNKY 96,8 MHz/1 kW na dobu do 27. června 2010. 

Označení (název programu): Rádio Hey Brno 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
V souladu s údaji listu technických parametrů obsaženými v textu přílohy č. 1a o dvou listech, která 
představuje soubor technických parametrů. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
Městské rádio v Brně s formátem pro aktivní dospělé (25-35 let) s folkrockovým a rockovým 
projevem. 

Další programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu 7 
stran přílohy č. 2 a. 

Přílohy č. 1a a č. 2a jsou pro účastníka řízení, kterému Rada předmětnou licenci udělila, společnosti Star 
Promotion, s.r.o., nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

II. 
Rada na základě žádosti RR0617, kterou Rada obdržela dne 30. listopadu 2001 a která byla 
zaevidována pod č.j. 4466 v knize došlé pošty Úřadu Rady, ve které účastník řízení požaduje udělení 
licence k rozhlasovému vysílání s využitím kmitočtů BRNO MEDLÁNKY 96,8 MHz/1kW nebo 99,0 
MHz/1 kW, u d ě l u j e společnosti AZ Rádio, s.r.o., se sídlem ve Zlíně, Filmová 174, IČ: 25325418, 
l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání programu AZ Rádio s využitím kmitočtu BRNO-
MEDLÁNKY 99,0 MHz/1 kW na dobu do 2. července 2010. 

Označení (název programu): AZ Rádio 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
V souladu s údaji listu technických parametrů obsaženými v textu přílohy č. 1b o dvou listech, která 
představuje soubor technických parametrů. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
Hudebně zpravodajská a kontaktní rozhlasová stanice s programem stanice AZ Rádio provozované 
společností Ateliéry Bonton Zlín, a.s. na základě licence udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/46/99 
ze dne 14.12.1998, ve znění platných změn, o hudebním formátu rocková hudba v celé její šíři 
s hlavní cílovou skupinou ve věkovém rozpětí 30 - 45 let a sekundární cílovou skupinou ve věkovém 
rozpětí 20 - 30 let a 45 - 55 let. 

Další programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu 5 
stran přílohy č. 2b. 

Přílohy č. 1b a č. 2b jsou pro účastníka řízení, kterému Rada předmětnou licenci udělila, společnosti AZ 
Rádio, s.r.o., nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 



III. 
1. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtu BRNO-MEDLÁNKY 99,0 MHz/1 

kW společnosti VALC Média, spol. s r.o., s e sídlem v Brně-Lesné, Okružní 29a, IČ: 26248999. 

2. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím kmitočtu BRNO-MEDLÁNKY 96,8 MHz/1 
kW společnosti WebVALC spol. s r.o., se sídlem v Brně, Okružní 29a, IČ: 26237954. 

Odůvodnění : 

Rada na svém 19. zasedání dne 6. listopadu 2001 rozhodla o tom, že bude zahájeno v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílače s technickými parametry BRNO-MEDLÁNKY 96,8 
MHz/1 kW a BRNO-MEDLÁNKY 99,0 MHz/1 kW s lhůtou pro podání do 30. listopadu 2001. 

O udělení licence s využitím předmětných kmitočtů do uvedeného data uzávěrky požádali Radu účastníci 
řízení: AZ Rádio, s.r.o, 4S PRODUCTION, a.s„ B B C Radíocom (Praha) s.r.o., COUNTRY RADIO s.r.o., 
EN-DAXI, s.r.o., EUROBOARD, export-import, s.r.o., EVROPA 2, spol. s r.o., Foretník Pavel, RNDr., 
ITV, s.r.o., MAFRA MEDIA, s.r.o., medial agency s.r.o., VIDEO-T, spol. s r.o, P S Křídla, s.r.o., Vale 
Média, s.r.o., Radio Kometa, s.r.o., Rádio Pálavá s.r.o., Radio Production spol. s r.o., Radio TWIST 
Praha, s.r.o., Rádio Venkow, spol. s r.o., R E A L COMPANY, spol. s r.o., Rozhlasová společnost Brno, 
s.r.o., Star Promotion s.r.o., NONSTOP s.r.o., Definitely s.r.o., WebVALC spol. s r.o. 

V průběhu licenčního řízení došlo ke změnám ve společnostech žadatelů o licenci, a to ke změně názvu 
programu Rádio Špica na Rádio Hey Brno a změně názvu firmy Radio Brno VALC, spol. s r.o. na VALC 
Media spol. s r.o. Rada k těmto i dalším ohlášeným změnám přistoupila v souladu s ustanovením § 14 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb. jako ke změnám údajů uváděných v žádosti o licenci, které nastaly po podání 
žádosti a to v souladu s rozhodnutími o udělení souhlasu se změnami licenčních podmínek. 

Účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

Rada dne 14. května 2002 rozhodla o udělení licence s využitím 1. kmitočtu Brno - Medlánky 96,8 MHz/1 kW 
společnosti Star Promotion, s.r.o. a 2. kmitočtu Brno - Medlánky 99,0 MHz/1 kW společnosti AZ Rádio, 
s.r.o. a zamítnutí žádostí o udělení licence na výše uvedené kmitočty společnostem 4S PRODUCTION, a.s., 
B B C Radiocom (Praha) s.r.o., COUNTRY RADIO s.r.o., EN_DAXI, s.r.o., EUROBOARD, export-import, 
s.r.o., EVROPA 2, spol. s r.o., Foretník Pavel, RNDr., ITV, s.r.o., MAFRA MEDIA, s.r.o., medial agency 
s.r.o., VIDEO-T, spol. s r.o, P S Křídla, s.r.o., Vale Média, s.r.o., Radio Kometa, s.r.o., Rádio Pálavá 
s.r.o., Radio Production spol. s r.o., Radio TWIST Praha, s.r.o., Rádio Venkow, spol. s r.o., R E A L 
COMPANY, spol. s r.o., Rozhlasová společnost Brno, s.r.o., NONSTOP s.r.o., Definitely s.r.o., 
WebVALC spol. s r.o. rozhodnutím Ru/118/02. 

Společnost VALC Media spol. s r.o. napadla předmětné rozhodnutí Ru/118/02 ze dne 14. května 2002 
žalobou. Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 28 Ca 628/2002 ze dne 30. dubna 2004 zrušil výrok 
rozhodnutí pod bodem II., kterým byla udělena licence společnosti AZ Rádio, s.r.o k provozování 
rozhlasového vysílání programu AZ Rádio s využitím kmitočtu Brno - Medlánky 99,0 MHz/1 kW a bodem III, 
č. 13, kterým byla zamítnuta žádost o udělení licence společnosti VALC Media spol. s r.o. k provozování 
rozhlasového vysílání s využitím výše uvedeného kmitočtu. Rozsudek obdržela Rada 30. června 2004. 



Společnost WebVALC spol. s r.o. napadla předmětné rozhodnuti Ru/118/02 ze dne 14. května 2002 
žalobou. Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 28 Ca 627/2002 ze dne 30. dubna 2004 zrušil výrok 
rozhodnutí pod bodem I., kterým byla udělena licence společnosti Star Promotion, s.r.o k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio Hey Brno s využitím kmitočtu Brno - Medlánky 96,8 MHz/1 kW a 
bodem III, č. 25, kterým byla zamítnuta žádost o udělení licence společnosti WebVALC, spol. s r.o. 
k provozování rozhlasového vysíláni s využitím výše uvedeného kmitočtu. Rozsudek obdržela Rada 
28. června 2004. 

Oba výše uvedené rozsudky Městského soudu v Praze zrušily výrok pod bodem I, bodem II, a pod bodem 
III č. 13 a č. 25r Ostatní části rozhodnutí Ru/118/02 zůstaly rozhodnutím soudu nedotčeny. 

Soud se v prvé řadě zabýval otázkou možnosti žalobce podat opravný prostředek (žalobu) proti jednotlivým 
výrokům napadeného rozhodnutí v daném rozsahu. Dospěl k závěru, že v dané věci je žalobce oprávněn 
napadnout žalobou výrok rozhodnuti podle ustanovení § 65 odst. 2 s.ř.s., neboť zákon č. 231/2001 Sb., ani 
soudní řád správní neobsahují ustanovení, podle něhož by tento výrok byl z přezkoumání soudem vyloučen. 

Soud shledal důvodnou žalobcovu námitku nepřezkoumatelnosti rozhodnutí Rady. Dle uvážení soudu Rada 
nedostatečně zdůvodnila své rozhodnutí, kterým zamítla žádost o udělení licence společnostem VALC 
Media spol. s r.o. a WebVALC s.r.o. 

Soud v dané věci dospěl k závěru, že z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že správní orgán řádně odůvodnil 
výrok, jímž rozhodl o udělení licencí společnostem Star Promotion, s.r.o. a AZ Rádio, s.r.o. Zákonem 
požadované náležitosti však napadené rozhodnuti postrádá dle soudu v odůvodnění té části výroku, kterým 
žalovaná Rada zamítla žádosti ostatních účastníků. 

Soud napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil a věc vrátil žalovanému správnímu orgánu k dalšímu 
řízení. Na žalovaném správním orgánu nyní je, aby znovu rozhodl a v odůvodnění nového rozhodnutí se řídil 
ustanoveními § 17 a § 18 zákona č. 231/2001 Sb. a názorem soudu. 

Rada na základě výše uvedených rozsudků Městského soudu v Praze znovu rozhodla na svém 14. zasedání 
a dne 7. července 2004 udělila společnosti Star Promotion, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio Hey Brno s využitím kmitočtu Brno - Medlánky 96,8 MHz/1 kW a společnosti AZ Rádio, 
s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu AZ Rádio s využitím kmitočtu Brno - Medlánky 
99,0 MHz/1 kW. Žádosti společností VALC Média spol. s r.o. a WebVALC s.r.o. o udělení licence 
k provozování rozhlasového vysílání zamítla. 

Rada udělila licenci společnosti Star Promotion, s.r.o. na dobu určitou do 27. června 2010 s ohledem na 
skutečnost, že rozhodnutí Ru/118/02 ze dne 14. května 2002 udělené na dobu 8 let, nabylo právní moci vůči 
tomuto účastníku řízení dnem jeho doručení, 28. června 2002 a Star Promotion, s.r.o. k dnešnímu dni již 
rozhlasové vysílání provozuje. 

Společnosti AZ Rádio, s.r.o. udělila Rada licenci na dobu určitou do 2. července 2010 s ohledem na 
skutečnost, že rozhodnuti Ru/118/02 ze dne 14. května 2002 udělené na dobu 8 let, nabylo právní moci vůči 
tomuto účastníku řízení dnem jeho doručení, 3. července 2002 a AZ Rádio, s.r.o. k dnešnímu dni již 
rozhlasové vysílání provozuje. 

Rada o udělení licence s využitím předmětného kmitočtu rozhodovala na základě předložených dokumentů, 
které vyžaduje zákon v ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb., a veřejného slyšení, které se uskutečnilo 
ve dnech 3. a 4. dubna 2002 v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 231/2001 Sb., konstatovala, že 
účastnící řízení vyhověli podmínkám licenčního řízení podle ustanoveni § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb. a že žádosti o licenci obsahovaly náležitosti stanovené v ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada se při svém rozhodování, kterému z účastníků řízení bude licence udělena, řídila zákonnými kritérii 
stanovenými v ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. a hodnotila ekonomickou, organizační a technickou 
připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání žadatelů v oblasti 



rozhlasového a televizního vysíláni, pokud v této oblasti podnikali, transparentnost vlastnických vztahů ve 
společnosti žadatelů, přínos programové skladby navrhované žadateli o licenci k rozmanitosti stávající 
nabídky, programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, přínos 
uchazečů pro rozvoj původní tvorby a přínos žadatelů k zajištění rozvoje kultury národnostních a jiných 
menšin v České republice. 

Rada v licenčním řízení posoudila veškeré skutečnosti, které jsou významné pro rozhodování o žádostech o 
udělení licence, zejména kvality předložených programových skladeb a udělila na každý z obou technických 
parametrů, tj. "kmitočtů, na které bylo vyhlášeno předmětné licenční řízení, po jedné licenci, a to tak, jak je 
uvedeno v části I. a li. výroku tohoto rozhodnutí žadatelům společnostem Star Promotion, s.r.o. a AZ Rádio, 
s.r.o. 

Rada udělila licenci k provozování vysílání rozhlasové stanice Rádio Hey Brno žadateli společnosti Star 
Promotion, s.r.o. vzhledem k té skutečnosti, že tento uchazeč vedle účastníka licenčního řízení, uvedeného 
ve výroku sub II., nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím , specifikovaným v ustanovení § 17 odst. 1 
písm. a - c) zákona č. 231/2001 Sb., v části týkající se přínosu programové skladby navrhované žadatelem 
o licenci. Rada dospěla k rozhodnuti, že společnost Star Promotion, s.r.o., navrhla v předmětném licenčním 
řízení jednu ze dvou nejpřínosnějších programových skladeb ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky 
programů rozhlasového vysílání na území města Brna a okolí, neboť její koncepce doplňuje chybějící 
programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu, objektivně zjištěný analýzou demografického a sociálně-
ekonomického složení regionu i konkurenčních rozhlasových formátů. Na území Brna a v jeho okolí je 
zachytitelný signál veřejnoprávních vysílačů Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a 
FREKVENCE 1. Dále stanice Rádio Evropa 2 - Morava, BBC a místních regionálních stanic RÁDIO 
KROKODÝL, KISS HÁDY, RÁDIO PROGLAS a Rádio PETROV. Žádná z těchto vyjmenovaných 
rozhlasových stanic neposkytuje takový formát, který by splňoval beze zbytku nároky kladené na 
metropolitní stanici se zaměřením na dospělé posluchače v aktivním, resp. produktivním věku, jaký nabízí 
uspěvší žadatel. Tento formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani žádný programový projekt, předkládaný 
ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. Programová skladba stanice Rádio Hey Brno 
jako jediná naplňuje zcela potřeby cílové skupiny posluchačů ve věku 25-35 let a je výrazně posunuta 
k rockovému a folkrockovému feelingu. Rada v licenčním řízení dospěla k závěru, že takový druh formátu 
nebyl v Brně doposud zastoupen a že projekt Rádia Hey Brno vhodně záplni programovou mezeru v dané 
oblasti, neboť otevře prostor pro ryze městské (metropolitní) brněnské rádio s rockovým a folk-rockovým 
výrazem a zaměřením, které bude přinášet metropolitní zpravodajský a informační servis citlivě vyvážený 
posluchačsky atraktivním jemným bulvárem. Rada rovněž uvítala v projektu Rádia Hey Brno nový prvek, 
kterým je snaha včlenit do programu perspektivní euroregionální prvky propojené zdařile se zdravým 
brněnským patriotismem a metropolitní identitou, jakož i tu skutečnost, že projekt uspěvšího žadatele, 
společnosti Star Promotion, s.r.o., skýtá posluchači nový typ rádia s přesně definovaným a odlišeným 
programovým zaměřením na folk a folk-rock, kterým může provozovatel zcela zřejmě dosáhnout výrazného 
postavení na brněnském rozhlasovém trhu. Rada v této souvislosti konstatovala, že v oblasti soukromých 
provozovatelů rozhlasového vysíláni v Brně jsou doposud zastoupeny stanice s velmi podobným formátovým 
zaměřením na hitová rádia pro hudebně-dramaturgicky nevyhraněnou cílovou skupinu. Tuto nepříznivou 
programovou podobnost velmi vhodně překonává z důvodů výše uvedených právě projekt Rádia Hey Brno. 
Uspěvší uchazeč rovněž naplňuje podmínky shora citovaných zákonných ustanovení co do ekonomické, 
organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání. 

Rada tedy ocenila projekt tohoto uspěvšího žadatele zejména proto, že pojetím a výstavbou programu a 
programové skladby přináší posluchači novou kvalitu vysílání spolu s novou od ostatních rozhlasových 
stanic, v regionu zachytitelných, odlišnou nabídkou dosud neexistujícího typu programu, rozšiřujícího 
žánrovou pestrost vysílání v předmětném regionu, u kterého není pochyb o získání značného počtu 
posluchačů, nezbytného k ekonomické soběstačnosti stanice provozovatele. 



Druhému z uspěvších žadatelů, společnosti AZ Rádio, s.r.o., Rada udělila licenci k provozování vysílání 
rozhlasové stanice AZ Rádio vzhledem k té skutečnosti, že tento uchazeč spolu s účastníkem licenčního 
řízení uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí sub I. nejlépe ze všech uchazečů vyhověl kriteriím, 
specifikovaným v ustanovení § 17 odst. 1 písm. a - c) zákona č. 231/2001 Sb. v části, týkající se přínosu 
programové skladby navrhované žadatelem o licenci. Rada dospěla k rozhodnutí, že společnost AZ Rádio, 
s.r.o., navrhla v předmětném licenčním řízení jednu z dvou nejpřínosnějších programových skladeb ve 
vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území města Brna a okolí, 
neboť její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu, objektivně zjištěný 
analýzou demografického a sociálně-ekonomického složení regionu i konkurenčních rozhlasových formátů. 
Jak již bylo výše řečeno, na území Brna a v jeho okolí je zachytitelný signál veřejnoprávních vysílačů 
Českého rozhlasu a dvou celoplošných rádií RÁDIO IMPULS a F R E K V E N C E 1, dále stanice Rádio Evropa 2 
- Morava, BBC a místních regionálních stanic RÁDIO KROKODÝL, KISS HÁDY, RÁDIO PROGLAS a Rádio 
PETROV. Žádná z těchto vyjmenovaných rozhlasových stanic nenabízí posluchači takový formát jako 
uspěvší žadatel se svým osvědčeným zlínským programem, tj. hudebně zpravodajské a kontaktní rádio 
s hudebním formátem rocková hudba v celém svém spektru určené pro primární cílovou skupinu posluchačů 
ve věku 30-45 let. Tento hudební formát nenabízí v tak vyhraněné podobě ani žádný programový projekt, 
předkládaný ostatními uchazeči o licenci v předmětném licenčním řízení. Programová skladba AZ Rádia jako 
jediná naplňuje zcela potřeby cílové skupiny ve věku 30-45 let a je výrazně posunuta k rockovému citění. 
Uspěvší uchazeč rovněž zcela naplňuje podmínky shora citovaných zákonných ustanovení co do 
ekonomické, organizační a technické připravenosti k zajištění vysílání, zejména vzhledem k té skutečnosti, 
že bude vysílat formát, který se beze zbytku úspěšně zavedl a dlouhodobě osvědčil již v jiném regionu. 

Rada tedy ocenila projekt tohoto uspěvšího žadatele zejména proto, že koncepcí programu a programové 
skladby skýtá posluchači výrazně novou a odlišnou kvalitu vysílání nabízející v regionu města Brna a okolí 
dosud neexistující profil rozhlasového programu, který rozšíří žánrovou pestrost vysílání v předmětném 
regionu, u kterého se předpokládá zisk značného počtu posluchačů, který je nutný k ekonomické 
soběstačnosti stanice provozovatele. 

U žádosti společností VALC Media spol. s r.o. a WebVALC s.r.o. dospěla Rada k závěru, že tito účastníci 
sice splňují zákonné podmínky pro udělení licence, avšak v souhrnu hodnotících kritérií nenaplňují tato 
kritéria v takové míře jako společnosti Star Promotion, s.r.o. a AZ Rádio, s.r.o. Rada neshledala 
programovou skladbu žadatelů VALC Media spol. s r.o. a WebVALC s.r.o. za natolik přínosnou pro daný 
region, jako programovou skladbu společností Star Promotion, s.r.o. a AZ Rádio, s.r.o. 

Ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada posuzuje stejná kritéria při rozhodování o udělení 
licence, i při rozhodování o zamítnutí žádosti. Je věcí správního uvážení Rady, který z účastníků řízení je 
vyhodnocen jako nejúspéšnější z hlediska naplnění těchto kritérií. Vzhledem k tomu, že licence může být 
udělena pouze tomuto nejúspěšnějšimu účastníku, je nutno žádosti všech ostatních žadatelů o licenci 
zamítnout. 

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. není na udělení licence právní nárok. 

Je v působnosti Rady dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnocovat kritéria pro 
udělení licence uvedená v ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada dospěla k názoru, že svým 
rozhodnutím vyhověla právnímu názoru Městského soudu v Praze na přezkoumatelnost rozhodnutí a že 
ustanovení § 17 a 18 zákona č. 231/2001 Sb. dostatečně naplnila v odůvodněni tohoto rozhodnuti, neboť 
s přihlédnutím k ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. má za to, že rozhodnutí je přezkoumatelné 
vzhledem k vzájemným souvislostem § 17 a 18, jakož i ustanovení § 47 správního řádu. 



Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licencí čí zamítnutí žádostí o 
licenci tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 
Proti rozhodnutí o zamítnutí žádostí 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 jeho doručeni. Žaloba je podána včas i 
tehdy, byla-li podána u Rady v téže lhůtě. 

V Praze dne 8. července 2004 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



PŘÍLOHA e. 2 a 

PROGRAM 

projevem zaplní mezeru na trhu 

Rádio Špica jako ryze městské 
rádio v Brně formátem pro 

aktivní dospělé (25-35 let) 
s mužským akcentem 

a folkrockovým a rockovým 

Rádio Špica bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" 
v oblasti rádií pro aktivní dospělé, tj pro posluchače ve věku 25-35 let. 

Rádio Špica bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" jako 
ryze městské rádio pro Brno. 

Rádio Špica bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" 
mužským akcentem - zvýšením podílu informací a hudebním formátem 
s akcentací rockového a folkrockového cítění. 

Rádio Špica bude přinášet nejméně 10% mluveného slova v prime time 
formou širokého a obsáhlého lokálního zpravodajského a informačního servisu 
vyváženého jemným bulvárem a doplněného o informační servis ze sjednocené 
Evropy a Euroregionu spolu s širokým spektrem české i zahraniční hudby pro 
aktivní dospělé posluchače v Brně a bezprostředním okolí. 

Rádio Špica má ambici dosáhnout nejpozději do 3 let průměrné denní 
poslechovosti 70 000 posluchačů. 

Rádio Špica chce získat a udržet postavení stabilního a úspěšného rádia v Bmě 
a okolí. 

Program stanice bude utvářen na základě těchto základních východisek 
• minimálně 10% mluveného slova v prime time (06:00 až 18:00) 
• zábava jako nedílná součást odlehčující vysílání 
• důraz na pocitovou stránku smluveného slova 
• původní tvorba 
• více informací - stručný ale obsáhlý regionální informační servis 
• mužské prvky - sport, auto-moto, hobby, práce, atd. 
• rádio jako nedílná součást společenského dění kosmopolitního Brna 
• Euro informace 

Programová východiska 



Programová charakteristika 

Rádio Špica bude přinášet svým posluchačům tok programových prvků 
nepřetržitě 24 hodin denně. 

Program rádia je založen poměrně širokém hudebním formátu s rockovým 
cítěním, na pečlivém výběru témat, které budou odrážet především aktuální 
dění v Brně, Euroregionu, finance, zdraví, politiku, mužský životní styl, 
problematiku EU a toho, jak ovlivní náš každodenní život a na kontaktu 
s posluchači. Důraz bude kladen na odlišnosti jednotlivých ročních období 
v průběhu roku a především časové odlišnosti v průběhu jednotlivých týdnů 
a dnů. V kontextu samotných dnů bude kladen důraz na programové prvky 
a témata, podle posluchačů, kteří v daném čase budou mít k programu přístup. 

Základní denní časová charakteristika programu 

Doba Charakteristika programu 

Morning show a posluchačský informační servis, pro všechny, 
kteří vstávají a cestují do práce, dopravní informace 

Přehledné informace do nového dne - finance, práce, právo, 
politika a další aktuální témata 

Předpolední zábava, pohoda, publicistika, kultura rubriky 

Poledne, pestrý kaleidoskop zajímavostí a zábavy k obědu, 
otázky životního stylu 

Živě a aktuálně - kontaktní linka na diskusní témata, která se 
v průběhu doby mění. Lidé přicházejí unaveni z práce domů 
a proto se nikdo nesmí nudit. Zajímavosti, informační servis, 
publicistická či kulturně společenská témata v nejrůznější 
podobě, v odlehčené formě 

Hudební relaxace, hitparády pro ty, co hledají alternativu TV 

Pohodový a kontaktní večer, nejrůznější témata 

Živá linka - dospělé téma 

Zajímavosti, pořady ze záznamu, zábava, hudba... 

PříkJady jednotlivých programových prvků 

Název Charakteristika programového prvku 
Morning show spojená s rychlým a aktuálním rann 

Do hokny informačním servisem a zpravodajstvím pro všechny, k 
vstávají a cestují do práce 

05:30-08:00 

08:00-09:00 

09:00- 11:30 

11:30- 13:00 

13:00- 18:00 

18:00- 21:00 

21:00 - 23:00 

23:00 - 24:00 

00:00 - 05:00 

Morning show plná zábavy a informací, aktuality zdopra 
a počasí každých 15 minut. Provází dvojice moderátc 



Business 

Osa Brno... 

Auto-moto 

Špica křen 

Vařecha 

Tak jen tak 

Maxis port 

Kompík 

Story 

Evropa 
v kostce 

O čem se 
mluví 

Adrenalin 
Cup 

Dnes dnes 

Vše umím 

Kámen v botě 

Kam jdeš? 

Písničky 
z lásky 

Jen šeptem 

(zvýšení dynamičnosti, zrychlení) 

Informační pořad - finance, ekonomika a politika dom 
v Evropě i ve světě 

problematika Euroregionu 

Pro všechny milovníky vůně benzínu, kontaktní 

Talk show o životním stylu, kultuře a společenském děr 
kontaktní 

Víkendová dopolední pohoda, co děláte, když Vám žena V8 
oběd/kontaktní 

Polední pohoda, zajímavosti a zábava, životní styl 

Téma zahrnující všechny oblasti tělesného i duševního zdrai 
kontaktní 

Otevřené dveře do světa počítačů, Internetu a všeho kolem 

Talk show s různými hosty na téma životní styl a jeho nástrah 
móda, vždy s hostem, kontaktní 

Pořad věnovaný v jednotlivých dnech rozdílným kulturním 
a společenským tématům sjednocené Evropy, kontaktní 

Anketa na ožehavé téma otevřená pro posluchače, kontaktní 

Sport, masové sporty, adrenalinové sporty, zajímavoí 
aktuality 

Odpolední souhrn zpráv a zajímavostí s komentáři k vybrán] 
událostem. V pracovní dny v 18:00 hodin 

Pro všechny, kdo se chystají stavět, rekonstruovat byt a p 
kutily, kontaktní 

Problémy, potíže, poradna, pokaždé na j iné téma, kontaktní 

O všem možném i nemožném z Vašeho okolí, kontaktní 

Večerní povídání a vyznání,-předávání vzkazů zamilovaný 
jejich blízkým, kontaktní 

Noční pořad pro dospělé 

Hudba akcentující rockové a folkrockové 
citem 

K ryze městskému rádiu patří z hlediska programové jednoty hudební žánry, 
které městské aglomerace v průběhu svého vývoje produkují. A to pro naši 
cílovou skupinu aktivních dospělých ve věku 25 - 35 let je hlavně folkrock 
a rock. Ten má obzvláště v Brně silné zázemí a zároveň chybí v současné 
rozhlasové nabídce. 



Hudební složka tvoří v Rádiu Špica 80 - 90% programu. O zbývající procenta 
(10 - 20%) se dělí mluvené slovo a reklama. Je tedy naprosto zřejmé, že právě 
hudba je základním kamenem úspěchu stanice. 

Má-li být rádio řádně zformátované, tj. zaměřené na konkrétní a jasně danou 
skupinu posluchačů (pro Rádio Špica aktivní dospělí), musí být veškerá hudba 
pečlivě vybírána a řazena do vysílacích bloků a jednotlivých hodin podle pečliv< 
připravených hudebních scénářů. To je pak možné jedině při použití výpočetní 
techniky a software na podporu řízení hudby. V našem případě se jedná 
o program Music Master. 

Hudební archív Rádia Špica bude tvořen asi 5 tisíci skladeb. Z nich jsou 
v aktivní rotaci asi 2 tisíce. Tato skupina se postupně aktualizuje. 

Aktivní denní hudební formát stanice vzhledem k cílové skupině aktivních 
dospělých tvoří hudební produkce z konce 70-tých let až do 1. pol. 90-tých let 
jako základní výběr. Ten bude v menší míře doplňován skladbami staršími resp 
mladšími a novinkami. 

Z hlediska hudebních stylů tvoří je součástí hudebního formátu hudba 
s akcentací rockového a folkrockového cítění. Výrazným prvkem bude klasický 
zvuk kytary. Formát budou doplňovat kompatibilní hudební styly z rocku 
vycházející nebo rockem ovlivněné, např. pop. 

Nosným pojítkem hudební dramaturgie bude obsáhlá brněnská rocková 
a folkrocková scéna spíše alternativních (neoficiálních) směrů. Ta má 
v Brně obrovské zázemí od 70-tých let a dlouhou řadu let formovala 
mínění a povědomí Brňanů včetně dílem zdravého brněnského 
patriotismu. Do této brněnské alternativní scény patří bezesporu např. 
Bamodaj, Progress, Synkopy, Folk Team, Petr Váša, ale i Lešek Semelka, 
sourozenci Ulrychovi, Iva Bittová, Kamelot a další. 

Nezastupitelné místo v programu má domácí hudební produkce. Nejméně 25°/ 
hudební složky programu bude zaujímat česká tvorba s důrazem na regionáln 
autory a interprety. 

Lokalizace programu -
blízkost s posluchačem 

Rádio Špica vychází z faktu, že pro úspěšný stup na rozhlasový trh v Brně 
a okolí je pro nově vznikající stanici nutným požadavkem blízkost k posluchač 

Páteří programového týmu Rádia Špica budou tři význačné a známé 
osobnosti kulturní a mediální branže v Brně. Jeden jako znalec hudební 
a alternativní brněnské scény. Druhý coby odborník na zpravodajství, 
publicistiku a znalec brněnské problematiky. Třetí, jako odborný poradci 
je úspěšný letitý dramaturg mnoha kulturních počinů v Brně. Všichni se 
představí na licenčním řízení. 



Blízkosti s posluchačem se dá docílit lokalizací programu na problematiku Brna. 
Tato lokalizace není dána hudebním formátem ani moderátorským projevem, 
který spojuje jednotlivé prvky vysílání v dramaturgicky jednotný celek. Tvoří ji 
informace, které mají přímý vztah ke každodennímu životu lidí v lokalitě vysíláni 
• lokální brněnské zpravodajství 
• lokální brněnská předpověď počasí 
• lokální brněnský dopravní servis 
• lokální brněnský kulturní servis 
• lokální brněnské servisní informace 
• lokální brněnská publicistika 

Zprávy a informace 

Zpravodajství Rádia Špica bude poměrně stručné, ale zároveň obsáhlé. Bude 
zásadně lokální brněnské (typické pro formát ryze městského rádia) doplněné 
o informace ze sjednocepé Evropy, ČR a Euroregionu. 

Základní zpravodajská relace má následující strukturu: 
• headlines 
• zprávy 
• sport 
• předpověď počasí 
• dopravní servis 

Charakter zpravodajství se v průběhu dne bude vyvíjet od ranních krátkých 
relací, přes souhrny a delší zpravodajské relace až po večerní komentáře 
denních aktualit. Vývoj se bude přizpůsobovat potřebám posluchačů v průběhu 
celého dne. 

Charakter zpravodajského servisu 

Rychlé zpravodajství s ranním servisem co 15 minut (stručný 
05:30- 08:00 přehled informací, doprava, počasí, přehled tisku, doplňováno 

o aktuální krátké informace) 

Přehled událostí a dopolední zprávy co hodinu, včetně 
dopoledního servisu (doprava, přehled tisku, počasí) 

Odpolední zpravodajský servis (vývoj událostí, servis 
zaměřený na dopravu, počasí, kulturu) a závěrečný souhrn 
událostí a komentáře 

08:00- 11:00 

13:00 - 18:00 

Ranní vysoká frekvence zpravodajského a informačního servisu vyplývá 
z potřeby posluchačů (zejména mužských) být aktuálně informovaní 
a průměrné délky poslechu. S přibývajícím časem (kdy se také zvětšuje 
průměrná délka poslechu rádia) frekvence klesá a postupně se stručné 



formulace rozšiřují až po večerní rozsáhlejší komentáře nejdůležitějších 
událostí. 

Po 18 hodině už stanice nevysílá řádné zpravodajství, ale pokračuje 
v informacích o počasí a aktuálních sportovních výsledcích, či informuje 
o aktuální dopravní situaci. 

V případě události mimořádného významu je zpráva o ní zařazena do vysílání 
bezprostředně po zpracování kdykoli v průběhu dne nebo noci jako horká 
aktualita. V průběhu dne je pak tato událost a informace o ní zařazena do 
rádného zpravodajství. 

; informační zdroje 

Rádio Špica bude pro své vysílání a přípravu programu (zejména zpravodajští 
využívat široké spektrum informačních kanálů 
• Servis ČTK - plnohodnotný servis 24 hodin denně. 
• monitorování tiskových médií s podobnou cílovou skupinou. 
• vlastní informační síť 
• vlastní redaktoři 
• Internet - informační servis z celého světa. Interaktivní komunikace prostře 

nictvím W W W stránek a elektronické pošty. 
• městské úřady, policie, hasiči, informační a kulturní centra 
• hraniční přechody a meteorologické stanice 

Informační servis 

Servisní informace se budou v programu Rádia Špica objevovat v celou hodii 
po zprávách, v půl po titulkových zprávách, ale také mimo zpravodajské relac 
jako samostatné bloky, nebo jako součást vstupů moderátorů. Budou záměře 
trojím směrem 

• Mužská témata - sport, auto-moto, životní styl, kultura, dovolená, cestové 
volný čas, zdravá výživa, móda, peníze, kosmetika, práce, bydlení a hobt 
adrenalinové témata atd. 

• Brno jako součást s jednocené Evropy - Brno, Brno a ČR na cestě do 
EU, zaměstnání, studium, cestování do zemí EU, cla, hranice, právní, 
zákonné, sociální, zdravotní, bankovní předpisy, vše, čím vstup do EU 
ovlivní život běžného obyvatele Brna a okolí. 

• Veřejná sdělení - týkají se všeho, co je všeobecné a společensky 
prospěšné a co by nikomu v Brně nemělo uniknout. Aktuální změny 
zasahující výrazně do života, ochrana zdraví, bezpečnosti silničního 
provozu, charitativních akcí a pod. Mohou posloužit jako forma informace 
o dlouhodobých omezeních, o blížícím se termínu daňového přiznání, 
placení pojistného, změny letního a zimního času, státních svátků a dnů 
pracovního volna, prostě čehokoli, co se týká většiny lidí, zejména 
definované cílové skupiny. 



Víkendové vysílání 

Lidé mají odlišnou náplň dne v pracovní části týdne a jinou o víkendech. 
Odlišnosti ve zvycích a chování lidí ve dnech volna musí respektovat i program 
Rádia Špica. Stanice má proto modifikovánu pro sobotu a neděli programovou 
strukturu, která respektuje 
• jinou dobu začátku aktivní části dne (vstávání) 
• pomalejší rytmus volného dne 
• nahrazení práce jinými aktivitami a odpočinkem 
• pohodu, odpočinek a relaxaci 
• menší zájem posluchačů o kontroverzní témata 
• pozitivní koncept vysílání a větší počet zábavných prvků v programu 
• změnu struktury posluchačů a zásah rodiny na úkor jednotlivce 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

Účastník řízení: ~ l 

Star Promotion s.r.o. 
Národní 36 
110 00 Praha 1 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rzl15I05/0 
Zasedání Rady 24/ bod 31 
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaiglová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 16. prosince 2004 

se změnou skutečností uvedených v žádostí o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Rádio 
Hey Brno, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/118/02 ze dne 14. května 2002 (ve znění změn), o kterou 
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 8. prosince 2004, a to: 

změnou licenčních podmínek spočívajících v: 

1. Doplnění licenčních podmínek o následující text: „Rádio Hey Brno bude do konce roku 2004 přebírat 
v pracovních dnech mezí 14. a 19. hodinou hudební pořad Radia Hey Ostrava. Všechny 
regionální servisní a publicistické pořady a rubriky vysílané v této době zůstanou zachovány dle 
stávající licence včetně lokální reklamy a to prostřednictvím odpojení z brněnského studia." 

2. Změně textu licenčních podmínek na str. 4-14 následovně: 

"Zpravodajství bude poměrně stručné, ale zároveň obsáhlé. Bude zásadně lokální brněnské (typické 
pro formát ryze městského rádia) doplněné o informace ze sjednocené Evropy, ČR a Euroregionu." se 
nahrazuje textem: „Zpravodajský a informační servis bude stručný.ale vyčerpávající z pohledu potřeb 
posluchačů brněnského regionu. V případě důležitých zpráv a zpráv majících přímý dosah na 
Brněnsko a Brňáky budou průběžně zařazovány i národní, EURO či mezinárodní informace. 

„Rádio bude vysílat nejméně 10% mluveného slova v prime time" doplněné: „hudební složka bude 
tvořit 80-90% vysílání, o zbylých 10-20% se podělí slovo a reklama" se nahrazuje textem: "Výše 
mluveného slova minimálně 7,5% (bez reklamy) v prime time, tj. ve všední dny 06.00-18.00 hodin". 

„S přibývajícím časem (kdy se také zvětšuje průměrná délka poslechu rádia) frekvence zpravodajského 
a informačního servisu klesá a postupně se stručné formulace rozšiřují až po večerní rozsáhlejší 
komentáře nejdůležitějších událostí." se nahrazuje textem: „krátké komentáře či reportážní vstupy s 
názory lidi a kompetentních osob. Jsou doporučené, ne povinné u každých zpráv Či jejich souhrnu." 

s o u h l a s 
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3. Změně textu tabulky Charakter zpravodajského servisu, kdy se text „5.30 - 8.00 hodin je vysíláno 
rychlé zpravodajství s ranním servisem co 15 minut (stručný přehled informací, doprava, počasí, 
přehled tisku, doplňováno o aktuální krátké informace)." nahrazuje textem: „6.00 - 8.30 rychlý 
zpravodajský čl informační servis co 15 minut (ve všední dny). Včelou a půl zpravodajský, ve čtvrt 
a tfíčtvrtě informační servis". 

4. Změně textu tabulky Základní denní časová charakteristika programu, kdy se text: „13.00 - 18.00 
Živě a aktuálně - kontaktní linka na diskusní témata, která se v průběhu doby mění. 
Zajímavosti, informační servis, publicistika čí kulturně společenská témata v nejrůznější podobě, 
v odlehčené formě." nahrazuje textem: „Publicistické programové prvky, kulturní a společenské 
rubriky, témata jako finance, právo, politika, euroinformace, volný čas, životní styl, komentáře 
k očekávaným událostem a další jsou zařazovány v prime time (všední dny 6.00-18.00) 
v pravidelných rotacích do pořadů Pouliční servis a Heyovina dne. Jejich témata se mění průběžně 
postupně podle aktuálnosti a důležitosti." 

5. Změně textu na straně 5-16 projektu, kdy se víkendové vysílání charakterizované takto: „Víkendové 
vysílání - volnější, pomalejší, odpočinkovější, menší zájem posluchačů o kontroverzní témata." 
nahradí textem: „O víkendech a svátcích se program neřídí programovými schématy pro prime time 
(všední dny 6.00 -18.00 hod.). Je jednodušší a volnější, zaměřený hlavně na volný čas a 
odpočinek." 

Vzhledem ke skutečností, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
dne 10. prosince 2004. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 



řJ # ass 

Spisová značka: 2008/8/zab/STA 
č.j.:zab/ 4f&W@$ 
Zasedání Rady 3/poř.č. 10 

Účastník řízení: Star Promotion, s.r.o. 

IČ: 265 06 700 

Národní 36 

PSČ: 110 00 Praha 1 

Vyřizuje: Michaela Zábojnfková/9992/07 

Rozhodnutí o prodloužení l icence 

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

ROZHODNUTÍ 

Doba platnosti licence společnosti Star Promotion s.r.o. IČ: 265 06 700, k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů programu Rádio Hey Brno, udělené na základě 
rozhodnutí č.j. Ru/116/04 ze dne 9. července 2004, ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti 
účastníka řízení, která byla Radě doručena dne 19. prosince 2007 č.j. 9992, prodlužuje do 27. 
června 2018. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Star Promotion s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
Rádio Hey Brno šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím 
č.j. Ru/116/04 platné do 27. června 2010. 

Dne 19. prosince 2007 č.j. 9992 požádal provozovatel Star Promotion s.r.o. v souladu s § 12 odst. 8 
zákona č. 231/2001 Sb. o prodlouženi doby platnosti licence č.j. Ru/116/04 k provozováni 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o 8 let, tj. do 27. června 2018. 



Žádost byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a splňuje 
zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízeni nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra 
určeného pro rozhlasové či televizní vysíláni z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkajíc! se 
koordinace kmitočtů dle § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 

Účastník řízeni uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 18. prosince 2007. 

Proti tomuto rozhodnuti lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 12. února 2008 -

Poučení: 



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

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

ROZHODNUTÍ 

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

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje společnosti InFin, s.r.o. souhlas s fúzí sloučením podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 
Sb. provozovatelů rozhlasového vysílání Star Promotion, s.r.o., FAJRONT BS, s.r.o., Pražské 
inforádio, s.r.o., Rádio Podještědí, s.r.o. a Rádio Profil, s.r.o. na jednu nástupnickou společnost, a to 
na společnost Star Promotion, s.r.o. 

Účastník řízení, společnost InFin, s.r.o., je povinna Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30 
dnů od zapsání změn v obchodním rejstříku. 

Odůvodnění: 

Dne 24. června 2011, č.j. 5230/2011, ve znění doplnění č.j. 6349/2011 ze dne 12. srpna 2011, byla 
Radě doručena žádost společnosti InFin, s.r.o. o udělení souhlasu s přeměnou uvedených 
právnických osob formou fúze sloučením, podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na jednu 
nástupnickou společnost, a to na společnost Star Promotion, s.r.o., IČ: 265 06 700, sídlem Praha 1, 
Národní 36, PSČ 110 00. 

Podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem 
více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze 
sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s 
ručením omezeným nebo akciové společnosti. 
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Žadatel ve své žádosti uvádí, že navrhovanou fúzí nedojde k omezení plurality informací ve smyslu § 
56 zákona č. 231/2001 Sb. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. k 
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne: 23.8.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

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



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova ijq/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + (po 27^ 813 830 / Fax: * 420 27^ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

Star Promotion, s.r.o. 
Na žertvách 132/24 
18000 Praha 8 
Česká republika 

AZ Rádio, s.r.o. 
Mezibranská 1579/4 
11000 Praha 1 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 101 
Česká republika 

Rádio Pálavá s.r.o. 
Brněnská 3163/38 
69501 Hodonín 1 

EVROPA 2, spol. s r.o. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 2 
Česká republika 

RNDr. Pavel Foretník 
Na střelnici 2/333 
77900 Olomouc-Lazce 
Česká republika 

NONSTOP s.r.o. 
M. Hůbnerové 12 
621 00 Brno 
Česká republika 

WebVALC spol. s r. o. 
Sportovní 4a/581 
60200 Brno-Ponava 
Česká republika 

VALC Media, spol. s r. o. 
Sportovní 4a/581 
60200 Brno-Ponava 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/299/bar/Sta 
Č.j.: bar/2852/2013 
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / poř.č.: 19 

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 

R O Z H O D N U T Í 
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I. Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastavuje řízení o žádosti provozovatele 
Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, 
o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio Hey Brno prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena 
rozhodnutím Rady čj. Ru/116/04 ze dne 8. 7. 2004) v části týkající se změny podílu mluveného slova 
z důvodu zjevné právní nepřípustnosti žádosti. 

II. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. neuděluje provozovateli 
Star Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, 
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Rádio Hey Brno prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady 
čj. Ru/116/04 ze dne 8. 7. 2004) spočívající ve změně cílové skupiny posluchačů na 25-49 let s přesahy, 
neboť navrhovaná změna je v rozporu se základní programovou specifikací a vedla by k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. 

III. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Star 
Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, 
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Rádio Hey Brno prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady 
čj. Ru/116/04 ze dne 8. 7. 2004) spočívající ve změně programového schématu a dalších licenčních 
podmínek s výjimkou změny podílu mluveného slova a změny cílové skupiny posluchačů. 

Programové schéma: 

od 0.00 do 5.00 hod. Noční hudební vysílání se zaměřením rock a folkrock s přesahem do country, 

pořady ze záznamu 

od 5.00 do 9.00 hod. Ranní vysílání - posluchačský informační servis, zprávy, dopravní informace, 

počasí, informace z kultury 

od 9.00 do 18.00 hod. Dopolední a odpolední blok - pestrý kaleidoskop zajímavostí, zábavy, diskusní 

témata s hosty (např. finance, právo, politika, euroinformace), soutěže, 
hudební bloky se zaměřením pop a folkrock s přesahem do country, pozvánky 
na kulturní pořady, komentáře k očekávaným událostem 

od 18.00 do 24.00 hod. Pohodový a kontaktní večer - kontaktní večer se zajímavými hosty, autorské 

pořady, večer plný rocku a folkrocku s přesahem do country, informace 
z kultury, hudební relaxace, pořady ze záznamu 

Příklady jednotlivých programových prvků: autorské pořady, hudební soutěže, kaleidoskop zajímavostí, 
hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata 

Změna charakteru zpravodajství v době od 6.00 do 8.30 hod.: 

od 6.00 do 8.00 hod. Rychlý zpravodajský servis - v každou půlhodinu a celou hodinu zpravodajský 

či informační servis 
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Licenční podmínky tykající se informačního servisu: 

Servisní informace se budou v programu Rádio Hey Brno objevovat každou hodinu buď jako součást 
zpravodajské relace nebo mimo tyto zpravodajské relace jako samostatné bloky nebo jako součást 
vstupů moderátorů a budou zaměřeny takto: 

• Mužská témata - sport, auto-moto, životní styl, kultura, dovolená, hobby, adrenalinové činnosti 

apod. v rámci České republiky i Evropské unie 

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

Kontrolovatelné licenční podmínky: 

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

• Servisní informace vždy nejméně u každých zpráv 

• Nejméně 25 % hudební složky bude zaujímat česká hudba s důrazem na regionální autory 
a interprety 

Odůvodnění: 

Dne 9. dubna 2013 pod čj. 3721/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele Star Promotion, s. r. o. 
o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně 
licenčních podmínek podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to konkrétně ve 
změně programového schématu, podílu mluveného slova a dalších licenčních podmínek. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 
odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 10. dubna 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady 
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). K podkladům 
rozhodnutí se ve stanovené lhůtě vyjádřil účastník řízení EVROPA 2, spol. s r. o. (sdělil, že nemá námitky 
proti udělení souhlasu) a účastník řízení Rádio Pálavá s. r. o., který uvedl, že navrhované změny jsou 
zásadního charakteru, představují změnu základní programové specifikace a vedly by k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. 

Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu správní úřad zastaví usnesením řízení o žádosti, 

jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. 
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Žádost provozovatele je zjevně právně nepřípustná v části týkající se stanovení podílu mluveného slova, 
neboť k požadované změně již Rada udělila provozovateli souhlas svým rozhodnutím čj. Rz/15/05 ze dne 
13. 1. 2005, a proto by se ve své podstatě nejednalo o změnu. 

Pokud jde o návrh na změnu cílové skupiny posluchačů na „25-49 let s přesahy", je zde patrný rozpor ve 
vztahu k základní programové specifikaci („Městské rádio v Brně s formátem pro aktivní dospělé (25-35 let) 
s folkrockovým a rockovým feelingem"), která cílovou skupinu posluchačů z hlediska věku jednoznačně 
definuje a kterou nelze měnit (§ 21 odst. 3 věta šestá zákona č. 231/2001 Sb.); tato změna by tedy vedla 
k zásadní změně charakteru programu a k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a proto Rada 
souhlas s touto změnou provozovateli neudělila. 

Ve zbývající části žádosti Rada shledala, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení (i když nelze přehlédnout, že jimi dojde k určitému snížení četnosti zpravodajství v ranním 
období), a nezjistila ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, a proto Radě nezbylo než žádosti 
provozovatele v této části vyhovět a požadovaný souhlas udělit. Ani z obecně pojatého vyjádření účastníka 
řízení Rádio Pálavá, spol. s r. o. nelze - s výjimkou parametru cílové skupiny posluchačů - dovodit konkrétní 
okolnosti, které by ukazovaly na rozpor mezi navrhovanými licenčními podmínkami a základní programovou 
specifikací nebo na neudělení licence na základě veřejného slyšení v případě hodnocení licenčních podmínek 
v podobě upravené navrhovaným způsobem. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 25.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.12 10:16:15 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

o o c o . Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova n^j 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

InFin, s. r. o. 
Na žertvách 24/132 
180 00 Praha-Libeň 
Česká republika 

Star Promotion, s. r. o. 
Na žertvách 24/132 
180 00 Praha-Libeň 
Česká republika 

DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. 
o. 
Jana Palacha 1025 
293 01 Mladá Boleslav-Nové Město 
Česká republika 

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

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

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 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 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností Star 
Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO s. r. o. formou fúze 
sloučením do nástupnické společnosti InFin, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, 
identifikační číslo 25637096. 

Odůvodnění: 

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

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 14. 6. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

R O Z H O D N U T I 

http://www.rrtv.cz


Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí, 
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením 
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti. 

Protože společnost InFin, s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených společností a nebyl zjištěn ani 
žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

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

V případě uskutečnění přeměny, ke které Rada tímto rozhodnutím udělila souhlas, je společnost Radio 
Investments s. r. o. povinna podat návrh příslušnému rejstříkovému soudu na změnu zápisu v obchodním 
rejstříku týkajícího se této společnosti tak, aby obsahoval předmět podnikání „provozování rozhlasového 
vysílání". 

V Praze dne: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.08.02 23:09:35 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

O O Q . 0 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

InFin, s. r. o. 
Na žertvách 24/132 
18000 Praha-Libeň 
Česká republika 

AZ Rádio, s. r. o. 
Koperníkova 6/794 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Rádio Pálavá s. r. o. 
Brněnská 38/3163 
69501 Hodonín 
Česká republika 

EVROPA 2, spol. s r. o. 
Wenzigova 4/1872 
12000 Praha-Nové Město 
Česká republika 

RNDr. Pavel Foretník 
Na střelnici 2/333 
77900 Olomouc-Lazce 
Česká republika 

NONSTOP s. r. o. 
Marie Hubnerové 12/1681 
62100 Brno-Řečkovice 
Česká republika 

WebVALC spol. s r. o. 
Sportovní 4a/581 
60200 Brno-Ponava 
Česká republika 

VALC Media, spol. s r. o. 
Sportovní 4a/581 
60200 Brno-Ponava 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/825/bar/ lnF 
Č.j.: bar/5036/2013 
Zasedání Rady č. 21 - 2013 / poř.č.: 28 

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 

R O Z H O D N U T Í 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli InFin, s. r. o. 
se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25637096, předchozí souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
Hey Brno prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/116/04 ze dne 
8. 7. 2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country MORAVA JIH. 
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Odůvodnění: 

Dne 18. září 2013 pod čj. 9470/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele InFin, s. r. o. o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country MORAVA JIH. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada podle ustanovení 
§ 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 19.9. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a o zahájení 
řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). 

K podkladům rozhodnutí se vyjádřily společnosti Rádio Pálavá s. r. o. a AZ Rádio, s. r. o. Společnost 
Rádio Pálavá s. r. o. uvedla, že navrhovaný název Country MORAVA JIH by byl zaměnitelný s názvem jí 
provozované stanice RÁDIO JIH, která v informačních materiálech používá také označení RÁDIO JIH -
jižní Morava, a proto navrhla souhlas se změnou označení (názvu) stanice neudělit. Společnost AZ Rádio, 
s. r. o. uvedla, že navrhovaný název by byl v příkrém rozporu se základní programovou specifikací a že by 
navrhovaná změna navíc způsobila zaměnitelnost názvu s programem stanice COUNTRY RÁDIO, a proto 
navrhla souhlas se změnou označení (názvu) stanice neudělit. 

Základní programová specifikace programu, jíž se podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. 
rozumí vymezení převažujících žánrů v celku programové skladby, je „Městské rádio v Brně s formátem 
pro aktivní dospělé (23-35 let) a folkrockovým a rockovým projevem". 

Pokud jde o námitku společnosti Rádio Pálavá s. r. o. týkající se zaměnitelnosti požadovaného názvu 
s názvem stanice RÁDIO JIH, má Rada za to, že názvy RÁDIO JIH a Country MORAVA JIH nelze považovat 
za zaměnitelné, neboť jediné shodné slovo „JIH" je jen jedním ze dvou slov názvu RÁDIO JIH a jen jedním 
ze tří slov názvu Country MORAVA JIH. Obdobná situace je ohledně případné zaměnitelnosti požadovaného 
názvu s názvem stanice COUNTRY RÁDIO. Při uplatňování námitky zaměnitelnosti s názvem stanice 
COUNTRY RÁDIO přistupuje společnost AZ Rádio, s. r. o. k tomuto správnímu řízení tak, jako by chtěla 
hájit zájmy třetích osob, což jí ovšem nepřísluší; případnou zaměnitelnost těchto názvů by mohl namítat 
pouze provozovatel rozhlasové stanice COUNTRY RÁDIO, kterým je ovšem sám žadatel (provozovatel 
stanice Rádio Hey Brno). 

Rada při svém rozhodování vycházela z toho, že změna označení (názvu) programu sama o sobě nemá 
vliv na charakter stanice, který je více ovlivňován dalšími programovými podmínkami, jsou-li jinak dodrženy 
stanovené licenční podmínky, a proto dospěla k závěru, že požadovaná změna by nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. 

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

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

V Praze dne: 19.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.12.05 14:10:56 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ „ Location: Praha 
5036-3 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

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

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 

S p . 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 

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. 

R O Z H O D N U T I 
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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 qq/6,120 00 Praha 2 

Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

InFin, s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
10100 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

AZ Rádio, s. r. o. 
Kopemíkova 6/794 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

Rádio Pálavá s. r. o. 
Brněnská 38/3163 
69501 Hodonín 
Česká republika 

EVROPA 2, spol. s r. o. 
Wenzigova 4/1872 
12000 Praha-Nové Město 
Česká republika 

RNDr. Pavel Foretník 
Na střelnici 2/333 
77900 Olomouc-Lazce 
Česká republika 

NONSTOP s. r. o. 
Marie Húbnerové 12/1681 
62100 Brno-Řečkovice 
Česká republika 

WebVALC spol. s r. o. 
Sportovní 4a/581 
60200 Brno-Ponava 
Česká republika 

VALC Media, spol. s r. o. 
Sportovní 4a/581 
60200 Brno-Ponava 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2014/404/bar/ lnF 
Č.j.: bar/1889/2014 
Zasedání Rady č. 11 - 2 0 1 4 / poř.č.: 12 

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 

R O Z H O D N U T Í 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli InFin, s. r. o. 
se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 25637096, předchozí souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Country 
MORAVA JIH prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/116/04 ze 
dne 8. 7. 2004) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country MORAVA. 
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Odůvodnění: 

Dne 17. dubna 2014 pod čj. 3015/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele InFin, s. r. o. o udělení 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country MORAVA. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 17.4. 2014 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady a o zahájení 
řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). 

K podkladům rozhodnutí se vyjádřila pouze společnost Rádio Pálavá s. r. o., která uvedla, že se žádostí 

souhlasí. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada podle ustanovení 
§ 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné 
s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Základní programová specifikace programu, jíž se podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. 
rozumí vymezení převažujících žánrů v celku programové skladby, je „Městské rádio v Brně s formátem 
pro aktivní dospělé (23-35 let) a folkrockovým a rockovým projevem". Základní programovou specifikací se 
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. rozumí vymezení převažujících žánrů v celku 
programové skladby. Změnou názvu programu Country MORAVA JIH na Country MORAVA tedy nedojde 
ke změně rozsahu naplnění základní programové specifikace, a proto lze mít za to, že tato změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 27.5.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.05.30 08:14:51 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ „ „ „ Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova nn/ 6, 120 oo Pialia 2 
Tel.: * Í | ? O ?7f| 813 B30 / Fax: + 420 274 Bio 885 
www.trtv.cz 

JEDN. IDENT.: 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 

ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: 

DATUM, MÍSTO: 

RRTV-4763950 

RRTV/4158/2015-zab 
2015/158/zab/RAD 
21-2015/poř.č. 4 

Odbor rozhl. vys. a licencí 

18.11.2015, Praha 

RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 
AZ Rádio, s.r.o. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 
Česká republika 
Rádio Pálavá s.r.o. 
Brněnská 3163/38 
69501 Hodonín 
Česká republika 
EVROPA 2, spol. s r.o. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 
Česká republika 
HAMCO, s.r.o. 

Olomouc - Olomouc - Město, Blažejské 
náměstí 97/7, PSČ 779 00 

Česká republika 
NONSTOP s.r.o. 
Brno, M. Hubnerové 12, PSČ 621 00 

Česká republika 
WebVALC spol. s r.o. 
Sportovní 581/4 
60200 Brno 
Česká republika 
V A L C Media, spol. s r.o. 
Sportovní 581/4 
60200 Brno 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Country 
MORAVA (licence č.j.: Ru/116/04), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Vyškov 94,4 MHz, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence č.j.: Ru/116/04), 
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spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu na Vyškov 94,4 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 17 
01 5 0 / 4 9 13 30. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Vyškov 94,4 MHz /100 W. 

Odůvodnění: 

Dne 12. února 2015 č.j. 1708/15 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající ve změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Vyškov 94,4 MHz / 400 W na Vyškov 94,4 
MHz / 200 W, na souřadnice WGS 84: 17 01 50 / 49 13 30 pro program Country MORAVA (licence č.j.: 
Ru/116/04). 

Důvodem žádosti jsou nevyhovující technické podmínky stávajícího stanoviště, zejména pak nemožnost 
zajištění spolehlivého provozu s parametry v souladu s posledními předpisy v oblasti FM vysílání. Kvůli 
zachování bonity je snížen výkon a aplikováno směrové omezení. 

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 6. března 2015 č.j. 2540/15 byly Radě doručeny před zahájením koordinace požadované změny 
vysílacího stanoviště VKV kmitočtu Vyškov 4 94,4 MHz na nové stanoviště Vyškov 94,4 MHz / 100 W, 
informace o změně územního rozsahu vysílání, včetně údajů o změně počtu obyvatel pokrytých 
rozhlasovým vysíláním. Počet obyvatel se z původní hodnoty 54 938 sníží na 49 879. 

Z mapy znázorňující předpokládaný přesun VKV kmitočtu 94,4 MHz ze stanoviště Vyškov 4 na stanoviště 
Vyškov (cca 7 km) je zřejmé, že dojde v rámci lokality Vyškov ke změně územního rozsahu vysílání 
respektive k částečnému vstupu na nové území, ale zároveň dojde ke snížení počtu obyvatel zásobených 
signálem o 5 059 obyvatel. 

Dne 23. října 2015 č.j. 8976/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu konečnou 
koordinaci výše uvedených změn. 

VYŠKOV 94,4 MHz 
souřadnice WGS 84: 17 01 50 / 49 13 30 
ERPmax 100 W 

ERPmax snížen oproti původní žádosti a dále stanoveno sektorové omezení ERP z důvodu zajištění 
kompatibility s rozhlasovou sítí, zejména s kmitočty LIBINA 94,4 MHz, ZLIN 94,3 MHz. 

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 22. 10. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 
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Pro kmitočet Vyškov 94,4 MHz /100 W byl stanoven počet obyvatel 49 879. 

Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Olomouc 92,3 MHz / 5 kW, Prostějov 100,2 MHz / 0,5 kW a Přerov 98,6 
MHz / 0,5 kW byla zamítnuta) měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená 
koordinace tvořila přílohu oznámení. K vyjádření svého stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí 
Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. 

K předmětné koordinaci změn se žádný z účastníků řízení nevyjádřil. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 49 879 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny stanoviště a snížení výkonu kmitočtu ke snížení počtu 
obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání a to o 5 059 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. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače zaslaný Českým telekomunikačním 
úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače na základě map 
vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. Z těchto map je 
zřetelné, že se jedná o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově zkoordinovaného stanoviště. 

Z mapy znázorňující předpokládaný přesun VKV kmitočtu 94,4 MHz ze stanoviště Vyškov 4 na stanoviště 
Vyškov (cca 7 km) je zřejmé, že dojde v rámci lokality Vyškov ke změně územního rozsahu vysílání 
respektive k částečnému vstupu na nové území, ale zároveň dojde ke snížení počtu obyvatel zásobených 
signálem o 5 059 obyvatel. 

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, 6.11.2015, mapa Vyškov 94,4 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.11.2417:53:55 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha k dopisu čj.: C T U - 7 0 797/2015-613 ze dne 23. 10. 2015. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysílače V Y Š K O V 94,4 MHz (modrá barva), 
vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 S b . 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (49 879 obyvatel) 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + £|20 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5258105 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
tjpm9nd 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/2972/2016-STR 
2016/799/STR/RAD 
18-2016/ poř.č. 8 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 4.10.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

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

Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
pro program Country MORAVA (licence č.j. Ru/116/04) se soubory technických parametrů Brno 
96,8 MHz / 1 kW; Prostějov 88,8 MHz / 0,2 kW; Třebíč 91,8 MHz / 0,3 kW; Vyškov 94,4 MHz / 0,1 kW na 
dobu do 10. října 2025. 

Název programu:  
Country MORAVA 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• Brno 96,8 M H z / 1 kW 
• Prostějov 88,8 MHz / 0,2 kW 
• Třebíč 91,8 MHz / 0,3 kW 
• Vyškov94,4 MHz /0 ,1 kW 

Základní programová specifikace: 

Městské rádio v Brně s formátem pro aktivní dospělé (25-35 let) s folkrockovým a rockovým projevem. 

Další programové podmínky: 
Podle licence č.j. Ru/116/04 ze dne 8. července 2004 ve znění pozdějších změn. 

O d ů v o d n ě n í : 

Společnost RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
Country MORAVA šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady 
č.j. Ru/116/04 ze dne 8. července 2004 ve znění pozdějších změn. 

r o z h o d n u t í : 
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Dne 22. srpna 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 6243/2016) provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING, s.r.o. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým 
se mění zákon č. 231//2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na 
základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, 
oprávněn písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn 
vysílat do 10. října 2025. 

Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce 
před pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné s 
podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového 
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona 
č. 231//2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. požádal o udělení transformační licence 
v zákonem stanovené lhůtě a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že 
bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové 
vysílání na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění 
k provozování rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních 
poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl 
uhrazen dne 23. srpna 2016. 

Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 
196/2009 Sb., Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační 
licence vyhovět. 

P o u č e n í : 

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

Rada podle ustanovení článku II bod 7. zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační 
licence, pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání 
přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu 
stanoveném usnesením vlády. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.10.2016, Mapa) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.10.12 16:44:21 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2 g 7 2 2 Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-84 952/2016-613 ze dne 8. 9. 2016. 
Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele RADIO UNITED B R O A D C A S T I N G s.r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílán 
v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 



 

Jedn. identifikátor 252682 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/12378/2017-
zab  
Sp. zn. 2016/1167/zab/RAD  
Zasedání Rady   14-2017/poř. č. 7 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 29. 8. 2017, Praha 
 
 

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, Praha, PSČ: 10100 o změnu skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Country MORAVA (licence 

č.j.: Ru/116/04), a to o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Třebíč 91,8 MHz / 300 W, toto:  

 

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem 

Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country 

MORAVA (licence č.j.: Ru/116/04), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru 

technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Třebíč 91,8 MHz / 300 W 

na stanoviště Třebíč komín 91,8 MHz / 300 W, souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Třebíč komín 

91,8 MHz / 300 W, souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25. 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 15. 

prosince 2016 č.j. 9696/16 o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 

rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence č.j.: 

Ru/116/04), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 

spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Třebíč 91,8 MHz / 300 W na nové stanoviště souřadnice 

WGS 84: 15E5143 /  49N1225. 

 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 

10100 Praha 10 



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 25.07.2017 č.j. RRTV/11093/2017-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu 

zkoordinovaný kmitočet: 

 

TREBIC KOMIN 91,8 MHz 

souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25 

ERPmax 24,8 dBW 

Změna stanoviště a výšky antény ze 30 m na 100 m 

 

Stanoveno sektorové omezení ERP z důvodu zajištění kompatibility s rozhlasovou sítí, zejména 

s kmitočty HERALEC 91,7 MHz, HUMPOLEC 91,7 MHz a JIRICE 91,7 MHz. 

 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem 

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. Výpočet byl proveden dne 20. 7. 2017 a použita databáze obyvatel ČR 

z roku 2011. 

 

Pro Třebíč komín 91,8 MHz / 300 W byl stanoven počet obyvatel 63 103. 

 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání Country MORAVA 

se základním kmitočtem Brno 99,0 MHz / 1 kW. 

 

Ostatní účastníci licenčního řízení: 

Rádio Pálava s.r.o., Brněnská 3163/38, 69501 Hodonín 

EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 

HAMCO, s.r.o., Olomouc - Olomouc - Město, Blažejské náměstí 97/7 

NONSTOP s.r.o., Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 

WebVALC spol. s r.o., náměstí Svobody 702/9, 60200 Brno 

 

Jako účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

s využitím souboru technických parametrů Brno 99,0 MHz / 1 kW byly zamítnuty) měli právo 

vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). K vyjádření svého stanoviska a vyjádření 

k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení. Žádný 

z účastníků řízení se k věci nevyjádřil. 



 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 63 103 obyvatel 

z nového stanoviště kmitočtu Třebíč komín 91,8 MHz / 300 W dojde v důsledku změny stanoviště 

ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 9 061. 

 

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. 

 

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. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
Přílohy 
Mapa - diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání  
VKV vysílače Svitavy Opatov 90,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21.    



 
Rozdělovník 
Rádio Pálava s.r.o., Brněnská 3163/38, 69501 Hodonín 
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 
HAMCO, s.r.o., Olomouc - Olomouc - Město, Blažejské náměstí 97/7 
NONSTOP s.r.o., Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 
WebVALC spol. s r.o., náměstí Svobody 702/9, 60200 Brno 

 



Příloha č. 1 k dopisu čj.: ČTÚ-43 460/2017-613 ze dne 20. 7. 2017. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače TREBIC KOMIN 91,8 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (63 103 obyvatel) 
 
 

 



 

Jedn. identifikátor 289424-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/18358/2018-
zab  
Sp. zn. RRTV/2017/898/zab  
Zasedání Rady   17-2018/poř. č. 33 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 23. 10. 2018, Praha 
 
 

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, Praha, PSČ: 10100, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA 

(licence sp. zn.: Ru/116/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence 

a územního rozsahu vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu Brno Hády 96,8 MHz / 1 kW, 

toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem 

Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country 

MORAVA (licence sp. zn.: Ru/116/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů 

licence a územního rozsahu vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu Brno Hády 96,8 MHz / 

1 kW na Brno Hády 96,8 MHz / 1 kW stanoviště Nebovid, souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 

04. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Brno Hády 

96,8 MHz / 1 kW stanoviště Nebovid, souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 27. 09. 2017 č.j. RRTV/13698/2017-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 Country 

MORAVA (licence Ru/116/04), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Brno 96,8 MHz / 1 kW na nové stanoviště 

souřadnice WGS84: 49N1321 / 16E4029. 

 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 10 

 



Dne 09. 10. 2017 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 

Dne 09. 10. 2017 bylo žadateli odesláno usnesení, že správní řízení o změně souboru 

technických parametrů a územního rozsahu vysílání z důvodu řízení o předběžné otázce podle 

§ 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. bylo přerušeno. 

 

Ostatní účastníci:  

Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru 

technických parametrů Brno 96,8 MHz / 1 kW byla zamítnuta: 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., Rádio Pálava s.r.o., Evropa 2 s.r.o., HAMCO, s.r.o., 

NONSTOP s.r.o., WebValc s.r.o., VALC Media, spol. s r.o. 

 

Předběžná stanoviska Českého telekomunikačního úřadu:  

I. 

Dne 20. 10. 2017 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko 

k výše uvedené změně stanoviště se žádostí o vyjádření žadatele, zda souhlasí s dokončením 

koordinace. 

 

Znění stanoviska: 

Po změně stanoviště na Brno Nebovid 96,8 MHz se počet obyvatel z původní hodnoty 445 656 

zvýší na 622 693, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR 

pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 177 037 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační 

úřad zaslal mapy názorně zobrazující území, která má být signálem pokryto před změnou a po 

změně stanoviště.  

 

Dne 23. 10. 2017 Rada odeslala uvedené předběžné stanovisko žadateli a ostatním výše 

uvedeným účastníkům řízení, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání 

s využitím souboru technických parametrů Brno 96,8 MHz / 1 kW byla zamítnuta. 

 

Dne 3. 11. 2017 obdržela Rada vyjádření žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., 

ve kterém uvádí,  že na své žádosti nadále trvá a svou žádost doplňuje tak, že žádá aby byla 

žádost o změnu stanoviště posuzována  v rámci celé licence č.j.: Ru/116/04 (soubory technických 

parametrů: Brno 96,8 MHz / 1 kW, Prostějov 88,8 MHz / 0,2 kW, Třebíč 91,8 MHz / 0,3 kW, 

Vyškov 94,4 MHz / 1 kW). 

 

Ostatní výše uvedení účastníci se ve stanovené lhůtě deseti dnů k předběžné koordinaci 

nevyjádřili. 

 

II. 

Dne 07. 11. 2017 Rada odeslala vyjádření žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 

Českému telekomunikačnímu úřadu s žádostí o doplnění výpočtu obyvatel pokrytých signálem 

a mapy předpokládaného územního rozsahu v rámci celé licence č.j.: Ru/116/04. 

 



Dne 5. 06. 2018 obdržela Rada další doplnění žádosti zaslané společností RADIO UNITED 

BROADCASTING s.r.o., ve kterém žadatel změnil původní návrh změny na stanoviště Brno 

Nebovid 96,8 MHz / 1 kW, souřadnice WGS84: 49N0804 / 16E3241. 

 

Dne 11. 06. 2018 Rada předmětné doplnění žádosti odeslala Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

Dne 28. 06. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko ke 

změně stanoviště na Brno Nebovid 96,8 MHz. 

 

Po změně stanoviště na Brno Nebovid 96,8 MHz se počet obyvatel z původní hodnoty 445 656 

zvýší na 552 443, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR 

pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 106 787 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační 

úřad zaslal mapy názorně zobrazující území, která má být signálem pokryto před změnou a po 

změně stanoviště. (Jedná se o předběžný výpočet, který se může od konečného výpočtu obyvatel 

mírně odlišovat). 

 

Dne 10. 07. 2018 Rada odeslala uvedené předběžné stanovisko žadateli a ostatním výše 

uvedeným účastníkům licenčního řízení, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového 

vysílání s využitím souboru technických parametrů Brno 96,8 MHz / 1 kW byla zamítnuta. 

 

Dne 16. 07. 2018 obdržela Rada od žadatele vyjádření, ve kterém uvádí,  že na své žádosti 

o přesun stanoviště nadále trvá a žádá, aby byla žádost o změnu stanoviště posuzována  v rámci 

celé licence č.j.: Ru/116/04. 

 

Ostatní výše uvedení účastníci se ve stanovené lhůtě deseti dnů k předběžné koordinaci 

nevyjádřili. 

 

III. 

Dne 24. 07. 2018 Rada odeslala vyjádření žadatele Českému telekomunikačnímu úřadu 

se žádostí o doplnění výpočtu pokrytí obyvatel vysíláním a mapy předpokládaného územního 

rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity 

elektromagnetického pole VKV vysílače uvedeného v tabulce v rámci souboru technických 

parametrů celé licence č.j.: Ru/116/04 tak jak bylo uvedeno v žádosti. 

 

Dne 2. 08. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko ke 

změně stanoviště na Brno Nebovid 96,8 MHz v rámci souboru technických parametrů celé licence 

č.j.: Ru/116/04. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující území, 

která má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště (v rámci celé licence). 

 

Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 610 831 zvýší na 711 934. (Jedná se 

o předběžný výpočet, který se může od konečného výpočtu obyvatel mírně odlišovat). 

 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 711 934 obyvatel 

z nového stanoviště kmitočtu Brno Nebovid 96,8 MHz / 1 kW dojde v důsledku změny stanoviště 



ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 101 103 obyvatel 

v rámci celé licence č.j.: Ru/116/04.  

 

Dne 15. 08. 2018 Rada odeslala uvedené předběžné stanovisko vypočtené v rámci celé licence 

č.j.: Ru/116/04 žadateli a ostatním výše uvedeným účastníkům. 

 

Žadatel, ani ostatní účastníci řízení se k doplňujícím informacím od Českého telekomunikačního 

úřadu nevyjádřili. 

 

Konečné stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

Dne 01. 10. 2018 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 

stanoviště: 

 

BRNO HADY 96,8 MHz 

Souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04 

ERPmax 1 kW 

stanoviště Nebovid 

 

Na žádost 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 26. 9. 2018 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

 

Pro Brno Hády 96,8 MHz / 1 kW stanoviště Nebovid byl stanoven počet obyvatel na 540 698. 

 

Po změně stanoviště na Brno Nebovid 96,8 MHz se počet obyvatel v rámci celé licence 

č.j.: Ru/116/04 z původní hodnoty 610 831 zvýší na 705 873, tedy dojde v důsledku změny 

stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 95 042 

obyvatel.  

 

Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada vychází 

také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním úřadem. 

Z těchto map vyplývá, že v případě udělení souhlasu s požadovanou změnou by se jednalo 

o částečný vstup na nové území. 

 

 

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. 

 

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.  

 

Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada 

vycházela také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním 

úřadem. Z těchto map vyplývá, že v případě udělení souhlasu s požadovanou změnou by se 

nejednalo o nepřiměřený vstup na nové území.  

 

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 vysílače Brno Hády 96,8 MHz / 1 kW, stanoviště Nebovid  

 
 
 
 



Rozdělovník 
Rádio Pálava s.r.o., scnv6b5 
EVROPA 2, spol. s r.o., 8qdcegr 
HAMCO, s.r.o., kcj4dpz 
NONSTOP s.r.o., 32sqf8i 
WebVALC spol. s r.o., t37bsk3 
VALC Media, spol. s r.o., 5ci9nm2 
AZ Rádio, s.r.o., whyq447 

 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-57 146/2018-613 ze dne 26. 9. 2018. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače BRNO HADY 96,8 MHz, stan. Nebovid  
(modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 5,2 % (540 698 obyvatel) 

 




