
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:/Avww.rrtv.cz 

Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
hlasovala: 

1. y.p- srn 
Rádio Podještědí, s.r.o. 
IČO: 271 78 251 
NaŽertvách 24/132 
180 00 Praha 8 

3. op. ?m 
KALENDÁŘ L I B E R E C K A spol. s r.o. 
IČO: 602 79 001 
Papírová 537 
460 01 Liberec 2 

2. tp- sm 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
IČO: 452 70 881 
Zen klova 34 
180 00 Praha 8 

4. Ù :p.mr 
Radio Ještěd s.r.o. 
IČO: 271 67 470 
Koperníkova 794/6 
120 00 Praha 2 

R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 

C.j.: Ru/224/05 
Zasedání Rady 19 / bod 37 

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Malach 

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 § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, vydala dne 19. října 2005 toto 

r o z h o d n u t í : 

i. 

Rada u d ě l u j e společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., IČO: 271 78 251, se sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio HEY sever, 
s využitím souboru technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec - Výšina 97,1 MHz / 1 
kW a Liberec - Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 
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Označení (název) programu: Radio HEY sever 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin 

Územní rozsah vysílání: 

V souladu s údaji listu technických parametrů obsaženými v textu přílohy č. 1 a), 1 b) a 1 c), které představují 
soubor technických parametrů. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Rádio s formátem skrz žánry nejen pro aktivní dospělé (23 - 35 let). 

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

2 o čtyřech stranách. 

Přílohy č. 1 a), 1 b), 1 c), každá o dvou listech, a příloha č. 2, o čtyřech listech, jsou nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

II. 

1. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Česká Lípa 
103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec - Výšina 97,1 MHz / 1 kW a Liberec - Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW společnosti 
COUNTRY RÁDIO s.r.o., IČO: 452 70 881, se sídlem Zenklova 34, 180 00 Praha 8. 

2. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Česká Lípa 
103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec - Výšina 97,1 MHz / 1 kW a Liberec - Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW společnosti 
KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., IČO 602 79 001, Papírová 537, 460 01 Liberec 2. 

3. Rada z a m í t á žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Česká Lípa 
103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec - Výšina 97,1 MHz / 1 kW a Liberec - Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW společnosti 
Rádio Ještěd s.r.o., IČO: 271 67 470, Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2. 

O d ů v o d n ě n í : 

Rada dne 29. května 2004 rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. o 
vyhlášení licenčního řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
souboru technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec - Výšina 97,1 MHz / 1 kW a 
Liberec - Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW. Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 25. 
srpna 2004. 

O udělení licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu tito účastníci řízení: Rádio 
Podještědí, s.r.o., COUNTRY RÁDIO s.r.o., METUJE MARKETING s.r.o., EVROPA 2, spol. s r.o., LONDA 
spol. sr.o., Liberecké rádio s.r.o., „BigMedia Prague s.r.o.", KALENDÁŘ LIBERECKA spol. sr.o., MEDIA 
Contact, reklamní a televizní agentura, spol. s r.o., RÁDIO CRYSTAL s.r.o., „Rádio Děčín" s.r.o., DELTA 
MEDIA BROADCASTING s.r.o., 4S PRODUCTION, a.s., AR Media s.r.o., BROADCAST MEDIA, s.r.o., 
Frekvence 1, a.s., Agentura hak, spol. s r.o., RNDr. Pavel Foretník, RÁDIO BONTON a.s. a Rádio Ještěd 
s.r.o. (výrok II.). 

Všichni účastníci řízení zaplatili správní poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o 
správních poplatcích, platného v době běhu lhůty k podání žádostí. Společnosti LONDA spol. s r.o. a 
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DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. vzhledem ke skutečnosti, že se do licenčního řízení přihlásily se 
dvěma různými projekty, zaplatily dva správní poplatky 

Rada v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo 
dne 24. listopadu 2004. 

Rada rozhodnutím ze dne 24. listopadu 2004, pod č.j. Ru/206/04, udělila společnosti Rádio Podještědí, s.r.o. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu „Rádio HEY sever" s využitím souboru technických 
parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec - Výšina 97,1 MHz /1 kW a Liberec - Javorník 95,5 MHz 
/ 0,2 kW, na dobu 8 let od právní moci rozhodnutí (výrok I.), a zamítla žádosti ostatních uchazečů COUNTRY 
RÁDIO s.r.o., METUJE MARKETING s.r.o., EVROPA 2, spol. s r.o., LONDA spol. s r.o., Liberecké rádio 
s.r.o., „BigMedia Prague s.r.o.", KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., MEDIA Contact, reklamní a televizní 
agentura, spol. s r.o., RÁDIO CRYSTAL s.r.o., „Rádio Děčín" s.r.o., DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o., 
4S PRODUCTION, a.s., AR Media s.r.o., BROADCAST MEDIA, s.r.o., Frekvence 1, a.s., Agentura hak, 
spol. s r.o., RNDr. Pavel Foretník, RÁDIO BONTON a.s. a Rádio Ještěd s.r.o. (výrok II.). 

Dne 5. května 2005 byl Radě doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2005, č.j. 5 Ca 
40/2005-34, kterým bylo výše citované rozhodnutí Rady ve výroku č. I. a ve výroku č. II., bodě č. 1. 
(zamítnutí žádosti společnosti COUNTRY RÁDIO, s.r.o., o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu „COUNTRY RÁDIO" s využitím daného souboru technických parametrů), zrušeno a věc 
byla v tomto rozsahu vrácena Radě k dalšímu řízení. 

Soud tak rozhodl o žalobě společnosti COUNTRY RÁDIO s.r.o. ze dne 16. února 2005. Soud dospěl 
k závěru, že žaloba je důvodná, neboť napadené rozhodnutí Rady je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. Podle názoru soudu jednotlivé zákonem stanovené skutečnosti, významné pro rozhodování o 
udělení licence (§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) Rada v odůvodnění svého rozhodnutí hodnotila ve 
vztahu k úspěšnému projektu společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., avšak napadené rozhodnutí neobsahuje 
zákonem předepsané náležitosti ve vztahu k odůvodnění výroku, jímž Rada zamítla žádosti neúspěšných 
účastníků licenčního řízení. Zamítavý výrok je podle soudu odůvodněn pouze tím, že na licenci není právní 
nárok, a že sice ostatní neúspěšní účastníci splňují zákonné podmínky pro udělení licence, avšak v souhrnu 
hodnotících kritérií nenaplňují tato kritéria v takové míře, jako úspěšný žadatel. Žádné konkrétní skutečnosti 
o tom, jak ostatní žadatelé o licenci splňují kritéria pro její udělení, a proč je naplňují v menší míře, však 
Rada podle názoru soudu neuvedla. Podle závěru soudu rozhodnutí Rady nutně musí obsahovat porovnání 
a zhodnocení zákonem stanovených (případně dalších Radou zvolených) kritérií u všech žadatelů o udělení 
licence. Tato hodnotící úvaha, tedy uvedení v čem a proč splňuje úspěšný žadatel stanovená hodnotící 
kritéria v nejvyšší míře, v napadeném rozhodnutí chybí. 

Dne 2. června 2005 byl pak Radě doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. května 2005, č.j. 9 
Ca 39/2005-48, kterým bylo rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2004, č.j. Ru/206/04, opět ve výroku č. I. a 
dále ve výroku č. II., bodě č. 8. (zamítnutí žádosti společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. o udělení 
licence k provozování rozhlasového vysílání programu rádio „DOBRÝ DEN" s využitím daného souboru 
technických parametrů), zrušeno a věc byla v tomto rozsahu vrácena Radě k dalšímu řízení. 

Soud tímto rozsudkem rozhodl o žalobě společnosti KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. ze dne 4. února 
2005. Soud dospěl ke zcela shodnému závěru, že napadené rozhodnutí Rady je nepřezkoumatelné pro 
nedostatek důvodů. Podle názoru soudu jednotlivé zákonem stanovené skutečnosti, významné pro 
rozhodování o udělení licence (§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) Rada v odůvodnění svého rozhodnutí 
hodnotila ve vztahu k úspěšnému projektu společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., avšak napadené rozhodnutí 
neobsahuje zákonem předepsané náležitosti ve vztahu k odůvodnění výroku, jímž Rada zamítla žádosti 
neúspěšných účastníků licenčního řízení. Zamítavý výrok je podle soudu odůvodněn pouze tím, že na licenci 
není právní nárok, a že sice ostatní neúspěšní účastníci splňují zákonné podmínky pro udělení licence, 
avšak v souhrnu hodnotících kritérií nenaplňují tato kritéria v takové míře, jako úspěšný žadatel. Žádné 
konkrétní skutečnosti o tom, jak ostatní žadatelé o licenci splňují kritéria pro její udělení, a proč je naplňují 
v menší míře, však Rada podle názoru soudu neuvedla. Podle závěru soudu rozhodnutí Rady nutně musí 
obsahovat porovnání a zhodnocení zákonem stanovených (případně dalších Radou zvolených) kritérií u 
všech žadatelů o udělení licence. Tato hodnotící úvaha, tedy uvedení v čem a proč splňuje úspěšný žadatel 
stanovená hodnotící kritéria v nejvyšší míře, v napadeném rozhodnutí chybí. 

Dne 13. června byl Radě konečně doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. května 2005, č.j. 
10 Ca 40/2005-81, kterým bylo rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2004, č.j. Ru/206/04, znovu ve výroku 
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č. I. a dále ve výroku č. II., bodě č. 21 . (zamítnutí žádosti společnosti Rádio Ještěd s.r.o. o udělení licence 
k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Ještěd s využitím daného souboru technických 
parametrů), zrušeno a věc byla v tomto rozsahu vrácena Radě k dalšímu řízení. 

Soud takto rozhodl o žalobě společnosti Rádio Ještěd s.r.o. ze dne 14. února 2005. Soud dospěl k naprosto 
shodnému závěru, jako v předchozích dvou případech, tedy že napadené rozhodnutí Rady je 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Podle názoru soudu jednotlivé zákonem stanovené skutečnosti, 
významné pro rozhodování o udělení licence (§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) Rada v odůvodnění 
svého rozhodnutí hodnotila ve vztahu k úspěšnému projektu společnosti Rádio Podještědí, s.r.o., avšak 
napadené rozhodnutí neobsahuje zákonem předepsané náležitosti ve vztahu k odůvodnění výroku, jímž 
Rada zamítla žádosti neúspěšných účastníků licenčního řízení. Zamítavý výrok je podle soudu odůvodněn 
pouze tím, že na licenci není právní nárok, a že sice ostatní neúspěšní účastníci splňují zákonné podmínky 
pro udělení licence, avšak v souhrnu hodnotících kritérií nenaplňují tato kritéria v takové míře, jako úspěšný 
žadatel. Žádné konkrétní skutečnosti o tom, jak ostatní žadatelé o licenci splňují kritéria pro její udělení, a 
proč je naplňují v menší míře, však Rada podle názoru soudu neuvedla. Podle závěru soudu rozhodnutí 
Rady nutně musí obsahovat porovnání a zhodnocení zákonem stanovených (případně dalších Radou 
zvolených) kritérií u všech žadatelů o udělení licence. Tato hodnotící úvaha, tedy uvedení v čem a proč 
splňuje úspěšný žadatel stanovená hodnotící kritéria v nejvyšší míře, v napadeném rozhodnutí chybí. 

Právním názorem vysloveným ve všech třech citovaných rozsudcích městského soudu je Rada v dalším 
řízení vázána. 

Rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2004, č.j. Ru/206/04, ovšem zůstalo nedotčeno ve výroku č. II., 
bodech č. 2. - 7. a č. 9. - 20, a v tomto rozsahu nabylo právní moci. 

V dalším řízení, které následovalo po nabytí právní moci všech tří výše uvedených rozsudků Městského 
soudu v Praze, se Rada zabývala a toto řízení vedla již pouze o žádostech účastníků uvedených v obou 
částech výroku tohoto rozhodnutí. Důvodem je skutečnost, že ostatní výroky předchozího rozhodnutí Rady 
nebyly žádným z rozsudků dotčeny, a proto zůstaly neměnné a platné. Rada tedy již dále nemohla jednat a 
rozhodovat o žádostech účastníků, u nichž výroky jich se dotýkající nebyly soudem zrušeny. Rada se taktéž 
řídila rozsahem, v němž jí bylo rozhodnutí podle výroku shora uvedeného rozsudku k dalšímu řízení 
vráceno. 

S ohledem na povinnost správního orgánu zjistit přesně a úplně skutečný stav věci (§ 32 odst. 1 správního 
řádu) a dát účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit kjeho podkladu i ke 
způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění (§ 33 odst. 2 správního řádu) vyzvala Rada 
účastníky řízení k vyjádření a případnému doplnění žádostí o udělení licence, včetně prohlášení, zda na své 
žádosti trvají. 

Dne 13. července 2005 Rada obdržela vyjádření Rádio Podještědí, s.r.o. Tento účastník řízení uvedl, že na 
své žádosti o udělení licence trvá, přičemž nedošlo k žádné změně údajů uvedených v žádosti. Dále uvedl, 
že na základě upozornění, resp. výzvy Rady nezahájil rozhlasové vysílání. Požádal, aby s ohledem na 
skutečnost, že do příprav zahájení vysílání investoval nemalé finanční prostředky, Rada rozhodla v krátkém 
termínu, a tím minimalizovala škody, které mu zrušením licence vznikají. 

Dne 14. července 2005 Rada obdržela vyjádření Rádio Ještěd s.r.o. Účastník řízení uvedl, že na své žádosti 
trvá a ve společnosti nedošlo k žádným změnám. 

Dne 15. července 2005 Rada obdržela vyjádření COUNTRY RÁDIO s.r.o. Tento účastník řízení uvedl, že na 
své žádosti o udělení licence trvá. Dále uvedl, že ve společnosti došlo ke změnám v osobě jednatelů a 
změně organizačního schématu, se souhlasem Rady pak došlo k převodu obchodního podílu Ing. Zdeňka 
Petery na Mil Praha. 

Dne 15. července 2005 Rada obdržela vyjádření KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. Účastník řízení ve 
svém vyjádření opakovaně poukázal na svou ekonomickou, organizační a technickou připravenost, 
transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti, přínos programové skladby, přínos uchazeče pro rozvoj 
původní tvorby a přínos k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v ČR. Účastník 
dále uvedl, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení nebo příspěvek na politiku nezaměstnanosti. 
Zdůraznil, že o vysílání v lokalitě Liberecka projevuje trvalý zájem. Požádal Radu, aby znovu zvážila své 
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rozhodnutí nad řešením lokality Liberec tak, aby zde mohla vzniknout pestrá nabídka nových rozhlasových 
stanic, která nebude prioritně svázána velkými operátory na reklamním trhu, ale obrácená především k 
potřebám místa a jeho obyvatel. Uzavřel, že na své žádosti trvá a ke změnám údajů uvedených v žádosti o 
licenci nedošlo. 

Na základě nového přezkoumání obsahu podaných žádostí a údajů o účastnících řízení Rada dospěla 
k závěru, že všichni účastnici, s nimiž je nové řízení vedeno, splňují předpoklady pro účast v licenčním řízení 
podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a že jejich žádostí o udělení licence obsahují 
náležitosti podle ustanovení § 14 zákona č. 231/2001 Sb. 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí: 

a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně výsledků 
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud v této oblasti podnikal, 

b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele, 

c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti stávající nabídky programů 
rozhlasového nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním 
pokryto, 

d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v 
navrhované programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci k televiznímu vysílání, 

e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby, 

f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky pro sluchově postižené, 

g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice. 

Rada přijala pravidla pro postup při hodnocení žádostí v licenčním řízení jako svůj vnitřní předpis (Manuál 
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového 
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání ze dne 28. dubna 2005) a podle těchto pravidel a kritérií provedla 
hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence. Rada je přesvědčena, že postup podle těchto 
pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rády, není však zároveň nijak rigidní ani svazující. 
Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých Členů Rady. Postup podle těchto pravidel 
ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení. 

Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností 
významných pro rozhodnutí Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti stanovila následující 
dílčí kritéria: 

a) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost 
základní ekonomický rating žadatele (ekonomická stabilita, ekonomické zdraví, ekonomické 
postavení, pověst, a věrohodnost žadatele), 
výše základního kapitálu 
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání 
stadium existence žadatele 
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 
finanční zajištění vysílání 

b) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost 
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání 
navrhovaná organizační struktura žadatele 
personální vybavenost nezbytnými odborníky 
schopnost a připravenost zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

c) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost 
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vybavenost žadatele technickými prostředky 
přístup žadatele ke zkoordinované kótě 
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 

d) k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti 
rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal 

ekonomické výsledky podnikání uchazeče 
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru 
plnění licenčních podmínek 
přínos rozvoji původní tvorby 
přínos rozvoji kultury menšin 

e) k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
právní forma žadatele 
stabilita vlastnických vztahů žadatele 
právní forma zakladatele či společníka žadatele s největším podílem 

f) k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
předpoklad rozšíření a obohacení programové skladby 
předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou programovou skladbu 

g) k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
vlastní původní tvorba žadatele 
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů 
ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům 

h) k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
hodnocení druhu a počtu menšin, na něž se žadatel hodlá zaměřit 
konkrétní potřeby menšin, které žadatel hodlá uspokojovat 
čas vyhrazený ve vysílání menšinám. 

Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení licence, 
protokol z veřejného slyšení, rozbor programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na 
území, pro něž má být licence k vysílání udělena, skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední 
činnosti a zejména objektivizované a hmotně zachycené hodnocení žádostí členy Rady podle zákonných 
skutečností významných pro rozhodnutí a podle v jejich rámci Radou stanovených dílčích kritérií. S ohledem 
na pouze dílčí změny v žádostech účastníků řízení dospěla Rada k závěru, že jako podklad pro rozhodnutí 
může sloužit protokol z veřejného slyšení konaného dne 24. listopadu 2004. Takto shrnuté podklady jsou 
podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí. 

V souladu s vnitřním předpisem přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci shora 
uvedených dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Hodnocení prováděli jednotliví členové Rady na stupnici 
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím 
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními 
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektívizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada ke 
komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností podle § 17 
zákona č 231/2001 Sb. 

Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady o 
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na neveřejném 
zasedání Rady hlasováním. 

Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky řízení 
podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio HEY sever s využitím souboru technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW, 
Liberec - Výšina 97,1 MHz / 1 kW a Liberec - Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW na dobu 8 let od právní moci 
tohoto rozhodnutí účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - Rádio Podještědí. s.r.o. 
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Rada o udělení licence rozhodla jednomyslně, dvanácti hlasy svých členů z dvanácti přítomných (a zároveň 
hlasujících), čímž naplnila požadavek minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle § 8 odstavce 2 zákona č. 
231/2001 Sb. 

Licenci Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 
zákona č. 231/2001 Sb. 

Po provedeném důkladném a objektivízovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence 
udělena, vyplynuly zejména následující důvody, kterými se Rada při udělení řídila: 

Účastník řízení Rádio Podještědí, s.r.o. požádal o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání se 
základní programovou specifikací Rádio s formátem skrz žánry nejen pro aktivní dospělé (23 - 35 let). 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel má vyčleněny prostředky ve výši 
5.000.000,- Kč a připravený úvěr 10.000.000,- Kč; předložil bilanci příjmů a výdajů s výhledem do roku 2009, 
kdy podle vlastních předpokladů začne rozhlasová stanice vytvářet zisk. Co se týče ekonomického ratingu, 
struktury a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání, jeho finančního zajištění a schopnosti 
žadatele zahájit vysílání ve stanoveném termínu, ve všech těchto bodech Rada považuje projekt za 
věrohodný, postavení žadatele za stabilní a ekonomickou připravenost jako celek za velmi dobrou. Pokud 
jde o organizační připravenost, žadatel doložil organizační schéma s podrobným popisem, jeho personální 
vybavení je dostatečné a Rada konstatovala, že podle poznatků z úřední činnosti stávající aktivity 
statutárního orgánu žadatele (jednatele společnosti RNDr. Radima Pařízka) v oboru rozhlasového vysílání 
skýtají předpoklad schopnosti a připravenosti zahájit vysílání ve stanoveném termínu. Ohledně technické 
vybavenosti Rada shledala, že projekt žadatele disponuje podrobným popisem jak šíření signálu, tak 
vybavení studia. Žadatelem je sice společnost, která vznikla zvlášť pro účely tohoto licenčního řízení, ovšem 
oba její vlastníci úspěšně podnikají v mediální oblasti. 

Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společností 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového 
vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel 
vychází z velmi podrobné analýzy současného rozhlasového vysílání v daném regionu a nabízí vnést do 
vysílání v regionu prvky, které by podle názoru Rady obohatily stávající nabídku rozhlasového vysílání, 
například speciální víkendové pořady pro chalupáře a rekreanty. Rada rovněž pozitivně hodnotila realistické 
předpoklady žadatele, který nemá ambice být nutně nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v regionu, ale má 
záměr získat do tří let cca 50.000 posluchačů. 

Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., žadatel přislíbil podporovat hudbu z regionu (tj. místní hudební skupiny) a kulturní akce 
pořádané v tomto regionu. Rada považovala za podstatné, že žadatel plánuje zaměstnat vlastní redaktory (a 
vytvořit tak alternativu ke zpravodajství ČTK), jejichž prostřednictvím zamýšlí zpravodajsky pokrývat 
komunální politiku a pořádat vlastní ankety. 

Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) Rada konstatovala, že ačkoliv žadatel mohl být v tomto 
směru poněkud podrobnější, vyplývá z jeho projektu, že i těmto skupinám bude věnovat dostatečný vysílací 
čas. 

Poté, co Rada jednotlivě zhodnotila všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí o žádostech o udělení 
licence a provedla vzájemné porovnání, dospěla k závěru, že jak zákonná, tak Radou zvolená kritéria pro 
udělení licence v nejvyšší míře naplňuje právě žádost společnosti Rádio Podještědí, s.r.o. Při porovnání 
jednotlivých kritérií vyniká nad ostatními účastníky řízení zejména v hodnocení významných skutečností 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., velmi pozitivně (a zároveň příznivěji než 
u ostatních účastníků) jsou hodnoceny také významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a 
e) zákona č. 231/2001 Sb., konečně méně pozitivní, nikoliv ale negativní hodnocení si zaslouží významné 
skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žádost Rádio Podještědí, s.r.o. je 
komplexní a vyvážená, ve většině kritérií překonává ostatní účastníky a nemá výrazné slabiny. 
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Po přijetí rozhodnutí o udělení licence Radě nezbylo, než se transparentním a přezkoumatelným způsobem 
vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnocení ve vztahu k neúspěšným žadatelům. 

Rada se v této části nejprve zabývala žádostí společnosti COUNTRY RÁDIO s.r.o., která předložila projekt 
rozhlasové stanice „COUNTRY RÁDIO". Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence 
odůvodňuje Rada zejména následujícími skutečnostmi: 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Pokud jde o ekonomickou připravenost, 
shledala Rada, že společnost ve své žádosti neuvádí dostatek údajů ohledně struktury a množství 
prostředků vyčleněných na investici do vysílání (pouze uvádí, že nemá daňové ani jiné nedoplatky a je 
dlouhodobě ziskovým rádiem). Žadatel vychází z řady předpokladů, např. že se mu podaří během prvního 
roku vysílání vyrovnat platební bilanci. Vychází přitom ze zkušenosti z dosavadních aktivit v oblasti 
rozhlasového vysílání, ale nespecifikuje počáteční investici. Rovněž tak ohledně organizační připravenosti 
žadatel vychází z toho, že již je provozovatelem rozhlasového vysílání a nepřidává žádné konkrétní 
skutečnosti k projektu v tomto licenčním řízení. Hodlá využívat stávající struktury zpravodajů, přičemž o jejím 
doplnění prozatím neuvažuje. Není tedy zřejmé, zda by zpravodajství v dotčeném regionu mělo stejnou 
podobu jako v případě vysílání provozovaného nyní tímto žadatelem. Podle názoru Rady tak žadatel, 
jakkoliv jeho dosavadní aktivity nedávají důvod k pochybnostem, podcenil rozpracování projektu v oblasti 
organizační připravenosti pro toto licenční řízení. Podobně co se týče technické připravenosti žadatele, 
projekt je příliš obecný, postrádá tedy další podrobnosti. Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve 
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., nevyznělo stanovisko 
Rady zcela jednoznačně. Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada konstatovala, že navržená programová skladba by byla přínosná, 
protože žánr country (v podobném rozsahu) v regionu chybí. Žadatel zamýšlí v případě úspěchu vysílat 
stávající program COUNTRY RÁDIO beze změn. K přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 
17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. nemá Rada výhrady, zatímco ale přínos žadatele k zajištění 
rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada kladně 
hodnotit nemohla. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel COUNTRY RÁDIO s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení významných 
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji jsou hodnoceny 
významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 231/2001 Sb., avšak 
zákonná, ani Radou zvolená kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu 
v případě úspěšné žádosti Rádio Podještědí, s.r.o. 

Rada se dále zabývala žádostí společností KALENDÁŘ L I B E R E C K A spol. s r.o., která předložila projekt 
rozhlasové stanice rádio „DOBRÝ DEN". Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence 
odůvodňuje Rada zejména těmito skutečnostmi: 

Ohledně ekonomické, organizační a technické připravenosti žadatele k vysílání podle § 17 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. Rada konstatovala, že struktura a množství prostředků vyčleněných žadatelem na 
investici do vysílání je v projektu nejasná. Žadatel dosud nepodnikal v oboru rozhlasového vysílání, ovšem 
vydává úspěšný kulturní (informační) časopis města Liberec a rovněž hudební CD. Pokud jde o finanční 
zajištění vysílání, žadatel předpokládá kombinaci vlastních prostředků (výnosy z tištěných médjí)^ a 

bankovního úvěru, ovšem předloženo bylo pouze dobrozdání o poskytnutí úvěru. Smluvní zajištění 
předpokladů k zahájení vysílání není v projektu dostatečným způsobem vyřešeno. Organizační struktura a 
personální vybavenost žadatele je v projektu naznačena pouze v záměru, stejně jako schopnost a 
připravenost zahájit vysílání ve stanoveném termínu. Technická připravenost žadatele je v projektu 
rozpracována jen velmi obecně, nicméně Rada v tomto směru nemá důvod pochybovat, že by žadatel 
technickou stránku zvládl. Vlastnické vztahy ve společnosti žadatele jsou transparentní [§ 17 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb.]. Ohledně přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky 
programů na pokrytém území podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada shledala, že 
předložený projekt počítá pouze se zpravodajskou stanicí, regionálním vysíláním se 75 % podílem hudby a 
15 % podílem mluveného slova. Rada tedy zohlednila na jedné straně vhodné propojení tištěného média se 
zavedenou zpravodajskou sítí a detailní znalostí regionu, na druhé straně ovšem stojí skutečnost, že 
zpravodajské rádio daném v regionu již nebude velkým přínosem, když potřeba zpravodajství je 
dostatečným způsobem, saturována celoplošnými a veřejnoprávními subjekty, i regionálními stanicemi. Co 
se týče přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
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v tomto směru žadatel předpokládá vlastní tvorbu diskusí a zpravodajství, podmínky pro splnění 
deklarovaných záměrů má velmi dobré (zázemí ve zpravodajském časopise a dobrá znalost regionu) a Rada 
0 nich nemá žádné pochybnosti, ovšem na druhé straně projekt postrádá vyjádření ochoty nebo osvědčení 
způsobilosti žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům. Ve vztahu k ustanovení § 17 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. (přínos k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v ČR) žadatel uvádí, že se hodlá zaměřit na menšiny severních Čech a pro tyto účely vyhradí dvě 
hodiny vysílání denně, nesporně má výhodu ve znalosti regionu, neupřesnil ovšem, které konkrétní potřeby 
menšin hodlá uspokojovat. 

Podle závěru Rady tedy žadatel KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. neuspěl zejména v hodnocení 
významných skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 231/2001 Sb., pozitivněji jsou 
hodnoceny významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 231/2001 Sb., 
avšak zákonná, ani Radou zvolená kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu 
v případě úspěšné žádosti Rádio Podještědí, s.r.o. 

Rada se konečně zabývala žádostí společnosti Rádio Ještěd s.r.o., která předložila projekt rozhlasové 
stanice „Rádio Ještěd". Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízení o udělení licence odůvodňuje Rada 
zejména následujícími skutečnostmi: 

Ekonomická, organizační a technická připravenost žadatele k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. byla Radou hodnocena kladně, a to včetně dosavadních výsledků 
podnikání žadatele v oblasti (resp. 100 % společníka žadatele, STAMFORD MANAGING a.s., která se podílí 
na vysílání více rozhlasových stanic, přičemž jde o ekonomicky stabilní společnost). Na druhé straně ovšem 
ekonomická rozvaha žadatele postrádá předpokládané příjmy z reklamy, tedy předpokládanou ziskovost 
provozované rozhlasové stanice. Transparentnost vlastnických vztahů ve. společnosti žadatele podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Rada považovala za bezproblémovou. Naopak 
problém nastal při hodnocení přínosu programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti 
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel totiž koncipoval programovou skladbu jako 
přenos pěti stávajících rozhlasových stanic do regionu severních Čech, přičemž jediným originálním prvkem 
programové skladby by bylo zpravodajství, o něž je plánováno přenesené vysílání rozšířit. Žadatel 
předpokládá spolupráci s euroregionem. Pokud však jde o přínos k zajištění rozvoje kultury národnostních, 
etnických a jiných menšin v České republice podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
nemohla Rada v tomto bodě hodnotit projekt kladně, když žadatel výslovně uvádí, že nečiní rozdíl mezi 
národnostmi a etnickými menšinami, což je sice samo o sobě korektní stanovisko, avšak nenaplňuje 
požadavky posledně citovaného ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Rádio Ještěd s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení významných 
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji jsou 
hodnoceny významné skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., 
avšak zákonná, ani Radou zvolená kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu 
v případě úspěšné žádostí Rádio Podještědí, s.r.o. 

S výše uvedenými výroky pak přímo koresponduje záznam o bodovém hodnocení žadatelů vyhotovený 
vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zaznamenány výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře 
naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných 
žádostech. Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v tomto písemném záznamu 
objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tento 
záznam pak tvořil přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení 
licence. 

V uvedeném bodovém hodnocení dosáhlí jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném porovnání 
umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností významných 
pro rozhodnutí Rady u jednotlivých účastníků, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi sebou navzájem 
účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího. 

Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení licence, a to jak po 
formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro 
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rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem upraveném procesu a 
v souladu s právními předpisy. 

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

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí o 
licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í : 

Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení § 19 a § 66 zákona č. 
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

10 



P Ř Í L O H A č. 2 

Základní programová spec i f i kace : Rádio s formátem s k r z žánry nejen pro aktivní 
dospělé (23-35 let) 

Programová východiska 

Rádio HEY Sever bude klást důraz na česky a slovensky zpívané písničky. Tím bude zároveň 
podporovat národní hrdost a uvědomění regionu v novém zapojení v EU. 

Rádio HEY Sever se stane nedílnou součástí společenského dění regionu Liberce, České Lípy a 
okolí. Bude vždy svým cítěním, programem, informacemi, ať už zpravodajskými či servisními, 
publicistickými, ale i kulturně společenskými, pevně zakořeněno v severočeském regionu, který 
pokrývá. Tím bude i napomáhat rozvíjení a uvědomění osobitého společensko kulturního života 
v tomto kraji. 

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

Rádio HEY Sever bude klást důraz na pocitovou stránku smluveného slova 
a původní tvorbu. 

Rádio HEY Sever bude svým programovým zaměřením vyplňovat „díru na trhu" - hudebním formátem 
skrze žánry s akcentací na českou a slovenskou hudbu. 

Rádio HEY Sever bude přinášet mluvené slovo v prime time formou lokálního zpravodajského a 
informačního servisu vyváženého jemným bulvárem. 

Rádlo HEY Sever má ambici dosáhnout nejpozději do 3 let průměrné denní poslechovosti 50 000 
posluchačů v severních Čechách. 

Rádio HEY Sever chce získat a udržet postavení stabilního a úspěšného rádia. 

Programová charakteristika 
Rádio HEY Sever bude přinášet svým posluchačům tok programových prvků nepřetržitě 24 hodin 
denně. 
/.../ 

Základní denní časová charakteristika programu 



14 0 0 - 1« i 

19 00 2C i 
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00 00 O l i ) 

Příklady možných programových prvků 
1 Název Charakteristika programového prvku 

1 ráno je HEY 
Řahní shúw spojená s rychlým a aktuálním ranním informačním servisem 
a zpravodajstvím pro všechny, kdo vstávají a cestují do práce 

Pouliční servis Qyšerty niožném i n@m6^ěm.ž :yaš$h'0'okó)í, města či Ulřčé 

Písničky z lásky Večerní povídáni a vyznání, předávání vzkazůzamiíovanýeh jejjehblízkým 

Nabídka práče Aktuální nabídka volných pracovních míst 

Jak žijí... Vyzpovídáme známé osobnosti 

Filmová pozvánka Filmová novinka s pozvánkou do kina 

Heyovina dne Relativně satirický pohled na aktuální téma daného dne, čí lehký bulvár 

Hudební formát skrz žánry - česky a slovensky 
/ / 

Těžištěm bude hudba od 70. let po současnost. Ta bude v menší míře doplňovaná skladbami 
staršími resp. novinkami. 

/.../ 
Nezastupitelné místo v programu bude mít domácí hudební produkce, to znamená, že v hudebním 
formátu bude kladen důraz na českou a slovenskou tvorbu. 

/..../ 

Lokalizace programu -
blízkost s posluchačem 
Rádio HEY Sever vychází z faktu, že pro úspěšný vstup na rozhlasový trh v Liberci, České Lípě a 
okolí je pro nově vznikající stanici nutným požadavkem blízkost k posluchači. 

Liberecký a Česko Lipský region je současně oblíbeným místem lidí vyhledávajících rekreaci. Proto je 
víkendové vysílání zaměřeno nejen na místní, ale také právě na posluchače přijíždějící na chaty, 
chalupy, za sportem, relaxací a odpočinkem. 

Blízkosti s posluchačem se dá docílit lokalizací programu na problematiku severních Čech. 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 vysílání 
• lokální zpravodajství 
• lokální předpověď počasí 
• lokální dopravní servis 
• lokální kulturní servis 
« lokální servisní informace 
« lokální publicistické rubriky 

Zprávy a informace 

Zpravodajství Rádia HEY bude poměrně stručné s důrazem na lokální a regionální Informace. Dle 
aktuálnosti a významu pro region bude doplňováno zprávami z ČR, EU a ze světa. 

Charakter zpravodajství se v průběhu dne bude vyvíjet od ranních krátkých relací až po souhrn v 18 
hodin. Vývoj se bude přizpůsobovat potřebám posluchačů v průběhu celého dne. 

Cas Charakter zpravodajského servisu 

06:00-09:00 
RychJýwármTáfcní servis event zpravodajství co 30 minut (strucrty^řehled 
informací^ náýíp dle aktuálností doprava, počasí, doplňováno Q aktuáfní 
krátké informace) 

09:00- 11:00 Přehled adálostí a dopolední zprávy co hodinu, navíc dopolední servis, 
event. doprava, komunální informace, počasí 

14:00- 18:00 Odpolední zpravodajský servis (vývoj události, navíc servis zaměřený na 
kulturu, počasí, event komunální informace a závěrečný souhrn událostí) 

/.../ 
Po 18. hodině už stanice nevysílá řádné zpravodajství, ale pokračuje v informacích 
o počasí a eventuelně dalších aktuálních informacích v případě potřeby. 

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 řádného zpravodajství. 

O víkendu mají posluchači odlišnou náplňdne nežy pracovní části týdne. Odlišnosti ve zvycích a 
chování lidí ve dnech volna musí respektovat i program Rádia HEY Sever, zvláště pak s ohledem na 
význam Libereckého a Česko Lipského regionu jako vstupní brány pro posluchače ze středních Čech 
přijíždějící za rekreací. Víkendové vysílání Rádia HEY Sever se orientuje na: 

• rekreaci 
• relaxaci a odpočinek 
• chataře a chalupáře 
• koníčky a hobby 

Nezbytnou součástí vysílání a komunikace s posluchači je Horká linka radia HEY s krátkým, 
jednotným číslem 12 600, která je dnes již téměř celostátní. Máme s ní velmi dobré zkušenosti 
v programech jiných rádií HEY. 

/.../ 
I n f o r m a č n í s e r v i s , v e ř e j n é p r o s p ě š n é s d ě l e n í , p u b l i c i s t i c k é r u b r i k y 

Budou v programu Rádia HEY zařazovány dle aktuálnosti a potřeby, a to ať už do zpravodajských 
bloků či samostatně formou servisního či moderátorského vstupu. 
Budou zrcadlit aktuální dění, problémy a potřeby regionu. Budou se týkat všeho, co je všeobecné a 
společensky prospěšné a co by nikomu v Liberci, České Lípě a okolí nemělo uniknout. Aktuální změny 



zasahující výrazně do života, ochrana zdraví, bezpečnosti silničního provozu, problematika komunální 
politiky, 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 pro rekreanty a chalupáře 

O víkendech a svátcích, vycházejíc z ověřených potřeb posluchačů, bude struktura vysílání odlišná od 
prime time. 
O víkendu má vysílání pomalejší rytmus, zaměřuje se více na odpočinek a relaxaci. Máme proto 
modifikovánu programovou strukturu, která respektuje: 

• nahrazení práce jinými aktivitami a odpočinkem 
• pohodu a relaxaci 
• pozitivní koncept vysílání 
• jinou dobu začátku aktivní části dne a pomalejší rytmus volného dne 
• servisní informace obvykle v průběhu dne 
• změnu struktury posluchačů a zásah rodiny na úkor jednotlivce 
• klasické zpravodajství jen v sobotu 7.00 - 10.00 
• častější kulturní informační servis 

Struktura programu se v uvedené době liší od pracovního prime time zejména zvolněním, snížením 
množství informačních prvků v programu a jejich nahrazením zajímavostmi, tipy kam si zajít, jak 
strávit víkend, informacemi zaměřenými na rekreaci, relaxaci, hobby, chalupaření atd. 

I n f o r m a c e o z p ů s o b u z a j i š t ě n í rozvo je ku l tu ry n á r o d n o s t n í c h a e t n i c k ý c h 
m e n š i n ž i j í c ích v Č R 

Jsme si vědomi toho, že také na Liberecku a Českolipsku žijí příslušnicí národnostních a etnických 
menšin. Na tuto skutečnost bychom rádi reagovali v našich programových prvcích, které jsou svoji 
strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke komunikaci s těmito menšinami. Jedním 
z nosných prvků vysílání je zpravodajství, kde je možné reagovat na aktuální témata ze života 
menšinové populace. Do vysílání rádia patří případné zařazování anket či krátkých reportáží ze 
života a dění v oblasti, kde rádio vysílá. Tyto programové prvky jsou také možnou alternativou, jak 
uveřejňováním jejich názorů, komentářů a potřeb podporovat zapojení menšinových obyvatel do 
celospolečenského dění. 



Spisová značka : 2 0 0 9 / 6 6 / m i s / P O D R á d i o P o d j e š t ě d í , s.r.o. 
Z a s e d á n í R a d y 5 / p o ř . č .38 . , 
Vyřizuje: Mgr. _M škaloudová N a Ze r t vach 2 4 / 1 3 2 

e.j. ZZ1Z/C?CI 1 8 0 0 0 P R A H A 8 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s § 5 písm. b ) a § 21odst. 1 
písm. a) zákona Č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 2 3 1 / 2 0 0 1 Sb."), a ustanovení § 67 ods t . l zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znéní, vydala dne 10 března 2009 to to 

o s v ě d č e n í : 

Rada vydává provozovatel i Rádio Podještědí, s.r.o., souhlas ke změně skutečnosti uvedené 
v žádosti o l icenci RU/244 /05 dle § 21 odst. 3 zákona Č. 2 3 1 / 2 0 0 1 ve spoj i tost i s ustanovením § 
154-155 zákona č. 500 /2004 , spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ve změně označení 
názvu programu z Rádia 1IEY Sever na Rádio HEY Čechy. 

Účastník řízení zaplati l dne 17. prosince 2008 správní poplatek ve výši 3000,- Kč dle zákona č. 
634 /2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v p lném rozsahu, není t řeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500 /2004 Sb., správního řádu v platném znění. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231 /2001 Sb. 
v platném znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí . 

V Praze dne 17. března 2009 

Ing. Václav 7.ák 
předseda Rady 

pro rozhl vizní vysílání 



Rádio Podještědí, s.r.o. 
IČ: 27178251 
Na žertvách 24/132 
180 00 Praha 8 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011 /501 /STR/POD 
Č.j.: STR/2329/2011 
Zasedání R a d y č. 12 - 2011 / poř.č.: 7 

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

ROZHODNUTÍ: 

Rada prodlužuje provozovateli Rádio Podještědí, s.r.o. IČ: 271 78 251 sídlem Na žertvách 24/132, 
Praha 8, PSČ 180 00 dobu platnosti licence č.j. Ru/224/05 ze dne 29. listopadu 2005 k rozhlasovému 
vysílání programu Rádio HEY Čechy se souborem technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 
0,2 kW; Jičín 96,4 MHz / 0,1 kW; Liberec - Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW; Liberec - Lidové sady 97,1 
MHz /1 kW o dobu 8 let tj. do 29. listopadu 2021. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Rádio Podještědí, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání 
programu Rádio HEY Čechy šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence udělené 
rozhodnutím č.j. Ru/224/05 ze dne 29. listopadu 2005. 

Žádost byla podána v souladu s § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a v termínu stanoveném § 12 
odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. čímž splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby 
platnosti licence. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra 
určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se 
koordinace kmitočtů dle § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel též splňuje podmínky podle § 
13 odst. 3 zákona č. 231/2011 Sb. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 20. května 2011. 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 28.6.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.07.21 10:48:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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InFin, s.r.o. 
IČ: 25637096 
Na Žertvách 132/24 
18000 Praha 8 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011 /626 /STR/Sta 
Č.j.: STR/2815/2011 
Zasedání R a d y č. 15 - 2011 / poř.č.: 31 

R O Z H O D N U T Í 

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 te lev izn í v y s í l á n i 

Skřetova 6,120 0 0 Praha 2 

Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ¿ p o 274 8 i o 885 / e-mail: i n f o @ r r t v . 

www.rrtv.cz 

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

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

Rádio Dobrý den, s pol. s r.o. 
Papírová 537/0 
46001 Liberec 1 

MEDIA MARKETING SERVICES a. s. 
jako právní nástupce společnosti Radio 
Ještěd s. r. o. 
Koperníkova 6/794 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/406/bar/Sta 
Č.j.: bar/2855/2013 
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / poř.č.: 18 

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 

I. 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 Čechy prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/224/05 ze dne 28. 11. 2005) spočívající ve změně cílové skupiny posluchačů na 23-49 let s přesahy, 
neboť navrhovaná změna je v rozporu se základní programovou specifikací a vedla by k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. 

II. Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Star 
Promotion, s. r. o. se sídlem Na žertvách 24/132, 180 00 Praha-Libeň, identifikační číslo 26506700, 
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Rádio HEY Čechy prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím 
Rady čj. Ru/224/05 ze dne 28 .11 . 2005) spočívající ve změně programového schématu a dalších licenčních 
podmínek s výjimkou změny cílové skupiny posluchačů. 

R O Z H O D N U T I 
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Programové schéma: 

od 0.00 do 5.00 hod. Noční hudební vysílání se zaměřením rock a poprock s přesahem do popu 
a country, pořady ze záznamu 

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

od 9.00 do 18.00 hod. Dopolední a odpolední blok - pestrý kaleidoskop zajímavostí, zábavy, 
diskusní témata s hosty (např. finance, právo, politika, euroinformace), 
soutěže, hudební bloky se zvýrazněním podílu hudebních složek country 
a folk, 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 hudby se zvýrazněním podílu hudebních složek popu, 
poprocku, folkrocku, folku a 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 

Licenční podmínka tykající se zpravodajství ve víkendovém vysílání pro rekreanty a chalupáře: 

• zpravodajství bude zařazováno spíše sporadicky, avšak s ohledem na aktuální dění v České 
republice nebo ve světě 

Odůvodnění: 

Dne 14. května 2013 pod čj. 4895/2013 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 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 15. května 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady 
a o zahájení řízení byli vyrozuměni další účastníci řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů byly zamítnuty). K podkladům 
rozhodnutí se žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 

Pokud jde o návrh na změnu cílové skupiny posluchačů na „23-49 let s přesahy", je zde patrný rozpor ve 
vztahu k základní programové specifikaci („Rádio s formátem skrz žánry nejen pro aktivní dospělé (25-35 let)"), 
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. 
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Ve zbývající části žádosti Rada shledala, že požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, a nezjistila ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, a proto Radě nezbylo než 
žádosti provozovatele v této části vyhovět a požadovaný souhlas udělit. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 25.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.11 10:36:28 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a te lev izn í v y s í l á n í 

Skřetova 6,120 0 0 Praha 2 

Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + i p o 274 810 885 / e-mail: i n f o @ r r t v . 

www.rrtv.cz 

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

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

DELTA MEDIA BROADCASTING 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 
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Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více nezjedná 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 te lev izní v y s í l á n í 

Skřetova q q / 6 , T20 o o Praha 2 

Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 

www.rrtv.cz 

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

Rádio Dobrý den, spol. s r. o. 
Papírová 537 
46001 Liberec-Nové Město 
Česká republika 

MEDIA MARKETING SERVICES a. s. 
Koperníkova 6/794 
12000 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/826/bar/ lnF 
Č.j.: bar/4809/2013 
Zasedání Rady č. 20 - 2013 / poř.č.: 54 

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. 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 Čechy prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/224/05 ze dne 
28. 11. 2005) spočívající ve změně označení (názvu) programu na Country S E V E R . 

Odůvodnění: 

Dne 18. září 2013 pod čj. 9471/2013 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 SEVER. 

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

R O Z H O D N U T I 
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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 žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyjádřil. 

Základní programová specifikace programu je „Rádio s formátem skrz žánry nejen pro aktivní dospělé 
(23-35 let)". Požadovaný název programu tedy není v rozporu se základní programovou specifikací. 

Z hlediska hudebního formátu je podle licenčních podmínek těžištěm hudba od 70. let po současnost, 
v menší míře doplňovaná skladbami staršími, resp. novinkami; v hudebním formátu má přitom být kladen 
důraz na českou a slovenskou hudbu. Budou-li dodrženy uvedené licenční podmínky, není požadovaný 
název programu v rozporu se stanoveným hudebním formátem. 

Požadovaný název programu není v rozporu ani s aktuálním programovým schématem, k němuž Rada 
udělila souhlas svým rozhodnutím sp. zn. 2013/406/bar/Sta ze dne 25. 6. 2013, neboť hudební styl country 
je obsažen ve vysílání dopoledního a odpoledního bloku, tj. od 9.00 do 18.00 hod. („hudební bloky se 
zvýrazněním podílu hudebních složek country a folk"). V ostatních obdobích je tento hudební styl sice obsažen 
v menší míře (od 0.00 do 5.00 hod. „noční hudební vysílání se zaměřením rock a poprock s přesahem do 
popu a country", od 18.00 do 24.00 hod. „večer plný hudby se zvýrazněním podílu hudebních složek popu, 
poprocku, folkrocku, folku a country"), avšak s ohledem na skutečnost, že se jedná o spíše okrajová časová 
období (nikoliv tzv. prime time), lze mít za to, že to nebrání zahrnutí názvu tohoto hudebního stylu do 
označení (názvu) programu. 

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: 5.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.11.08 13:20:47 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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InFin, s. r. o. 
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Česká republika 

Agentura TRS spol. s r. o. 
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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 nezjedná 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 
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VYSÍLÁNÍ 

Skřetova ÍJ£)/6,120 o o Praha 2 

Tel.: + i)20 2~m 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 

www.rrtv.cz 

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

4S PRODUCTION, a.s. 
Karla Engliše 519/11 
15000 Praha 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 

HAMCO, s.r.o. 
Olomouc - Olomouc - Město, Blažejské 
náměstí 97/7, PSČ 779 00 

Frekvence 1, a.s. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 

Rádio Dobrý den, spol. s r.o. 
Papírová 537/0 
46001 Liberec 

LONDA spol. s r. o. 
Na příkopě 859/22 
11000 Praha 

METUJE MARKETING s.r.o. 
nám. T.G.M. čp. 1294, 
54701 Náchod 

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

Liberecké rádio s.r.o. 
Koperníkova 6/794 
12000 Praha 2 

BigMedia Prague s.r.o. 
Štětková 1638/18 
14000 Praha 4 

MEDIA Contact, reklamní a televizní 
agentura, spol. s r.o. 
Na Okruhu 872/10 
46001 Liberec 

Radio Ještěd s.r.o. 
Koperníkova 794/6 
12000 Praha 
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AR media s.r.o. 
Velká Hradební 3385/9 
40001 Ústí nad Labem 
Česká republika 

Agentura hak, spol. s r.o. 
Liberec 11, Londýnská 51/2 

RADIO BONTON a.s. 
Wenzigova 1872/4 
12000 Praha 

S p . zn./ldent.: 2013/361 / zab /S ta 
Č.j.: zab/3497/2014 
Zasedání Rady č. 18 - 2 0 1 4 / poř.č.: 14 

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, Praha, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Country SEVER (licence Ru/224/05), spočívající ve změně stanoviště a snížení výkonu 
kmitočtu Liberec Výšina 97,1 MHz / 1 kW na 500 W, toto: 

rozhodnutí 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 
2399/3, Praha, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country SEVER (licence Ru/224/05), 
spočívající ve změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Liberec Výšina 97,1 MHz / na 500 W, nové 
souřadnice WGS 84: 15 05 30 / 50 46 42. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Liberec Výšina 97,1 MHz / 
500 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (dříve InFin, s.r.o., původně Star Promotion, s. 
r.o.,) zaslal Radě žádost doručenou dne 24. dubna 2013 č.j. 4236 o změnu územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic a snížení výkonu kmitočtu Liberec-
Lidové sady 97,1 MHz / 1 kW na 500 W pro program Country SEVER (v žádosti je uveden původní název 
programu Rádio HEY Čechy) (licence č.j.: Ru/224/05). 
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Předmětná žádost obsahovala též žádost o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně souřadnic stanovišť: Havířov 102,7 MHz / 0,04 kW; Ostrava-Slezská 
Ostrava 87,6 MHz / 0,031 kW; Třinec-Godula 97,4 MHz / 0,4 kW pro program Rádio Hey (licence č.j.:  
Ru/71/02). 

Změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště: Vyškov - Rousínov 94,4 MHz/0,4 kWpro program Rádio Hey Brno (licence č.j.: Ru/118/02). 

Změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště: Opava 94,9 MHz /1 kWpro program Rádio Hey (licence č.j.: Ru/12/02). 

Změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanovišť: Ústí nad Orlicí 91,8 MHz /0,2kW; Čáslav 89,0 MHz /1 kW; Havlíčkův Brod 96,3 MHz /0,2kW 
pro program Rádio HEY Profil (licence č.j.: Ru/107/01). 

Tyto žádosti byly řešeny separátně 

Rada odeslala žádost na změnu stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Liberec-Lidové sady 97,1 MHz / 1 
kWna 500 W k e 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 10. října 2013 č.j. 10232 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou 
změnu kmitočtu spočívající ve přesunu stanoviště a snížení výkonu takto: 

Liberec Výšina 97,1 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 05 30 / 50 46 42 
ERPmax 0,5 kW 
Přesun ze stanoviště „Lidové sady" a snížení ERPmax. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 9. října 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Liberec Výšina 97,1 MHz / 500 W byl stanoven počet obyvatel na 155 393. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada hodnotí také nárůst či snížení počtu obyvatel na daném 
území před změnou a pozměně stanoviště a výkonu kmitočtu. Z toho důvodu byl ČTÚ vyzván k doplnění 
informace o počet obyvatel z původního stanoviště a původního výkonu kmitočtu. 

Dne 8. září 2014 č.j. 7700 byl Radě doručen požadovaný výpočet a diagram využití radiového kmitočtu 
před změnou stanoviště a snížením výkonu. 

Pro kmitočet Liberec Výšina 97,1 MHz / 500 W byl z původního stanoviště a při výkonu 1 kW stanoven 
počet obyvatel na 133 085. 

Jako účastník řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím 
souboru technických parametrů Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW, Liberec - Javorník 95,5 MHz /0,2 kW a 
Liberec - Lidové sady 97,1 MHz /1 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 změna tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení: 
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RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (dříve InFin, s. r. o., původně COUNTRY RADIO s.r.o.); 
METUJE MARKETING s.r.o., 
EVROPA 2, spol. s r.o., 
LONDAspol. s r.o., 
Liberecké rádio s.r.o., 
"BigMedia Prague s.r.o.", 
Rádio Dobrý den, spol. s r.o., (původní název společnosti:KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o.), MEDIA 
Contact, reklamní a televizní agentura, spol. s r.o., 
Radio Ještěd s.r.o., 
MEDIA BOHEMIA a.s., (dříve "Rádio Děčín" s.r.o.) 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (dříve InFin, s. r. o., původně DELTA MEDIA BROADCASTING 
s.r.o.), 
4S PRODUCTION, a.s., 
AR media s.r.o., 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (dříve Radio Investments s.r.o. původně BROADCAST MEDIA, 
s.r.o. 
Frekvence 1, a. s., 
Agentura hak, spol. s r.o., 
HAMCO, s.r.o., (původně fyzická osoba Pavel Foretník RNDr.), 
RADIO BONTON a.s., 
MEDIA BOHEMIA a.s., (původně RADIO CRYSTAL s.r.o.) 

K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. 
Žádný z účastníků řízení se k věci nevyjádřil. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 155 393 obyvatel 
z nového stanoviště kmitočtu Liberec Výšina 97,1 MHz a snížení výkonu na 500 W dojde v důsledku 
těchto změn ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o cca 22 308 
obyvatel. 

V předmětné žádosti o změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Liberec Výšina 97,1 MHz / na 500 W 
se nejedná o přidělení nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který 
provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a vdaném případě se tak nemůže 
jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází 
tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Liberec Výšina 97,1 MHz / 500 W 
zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného 
vysílače na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném 
měřítku s původním výkonem kmitočtu a dle nové koordinace kmitočtu s výkonem 500 W. 

Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zvětšení území pokryté signálem. 

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. 
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Rada při svém hodnocení též 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 nepatrného zvětšení územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 
2 1 , odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu 
vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření 
pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního 
rozsahu vysílání. 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání (málo významné zvětšení) 
by nemělo vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 
zákona č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 
hodnocené. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 30.9.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 11.10.2013, mapa - L IBEREC VYSINA 97,1 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2014.10.06 01:44:10 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^ Location: Praha 



Příloha č.1 k dopisu čj. ČTÚ-68 443/2013-613/11. vyř. ze dne 9. 10. 2013. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,5 % (155 393 obyvatel) 

VKV vysí lače L IBEREC VYSINA 97,1 MHz (modrá 
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ROZHODNUTÍ 

 

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 uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem 
Vinohradská 3217/167, PSČ 100 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 SEVER (licence č.j. Ru/224/05 ze dne 19.10.2005) se soubory technických parametrů 
Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW; Liberec-Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Výšina 97,1 MHz / 0,5 kW; 
Jičín 96,4 MHz / 0,1 kW na dobu do 10. října 2025. 
 
 
Název programu: 
Country SEVER 
 
Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání: 

 Česká Lípa 103,3 MHz / 0,2 kW 

 Liberec-Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW 

 Liberec-Výšina 97,1 MHz / 0,5 kW 

 Jičín 96,4 MHz / 0,1 kW 

 
Základní programová specifikace: 
Rádio s formátem skrz žánry nejen pro aktivní dospělé (23-35 let). 
 
Další programové podmínky: 
Podle licence č.j. Ru/224/05 ze dne 19.10.2005 ve znění pozdějších změn. 
 

 
 
 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 

tjpm9nd 



O d ů v o d n ě n í : 
 

Dne 13. prosince 2019 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/14757/2019-vra), 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. 

 

Dne 19. prosince 2019 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost o stanovení diagramu 

využití rádiových kmitočtů pro předmětný VKV kmitočet a dne 7. ledna 2019 (č.j. RRTV/187/2020-vra) byl 

tento diagram Radě doručen. 
 
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.). 
 
Žádost o udělení transformační licence obsahuje kromě obecných náležitostí podání náležitosti žádosti o 
licenci podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb.; podklady, které má Rada k dispozici, se 
nepředkládají. 
 
Účastníkem takovéhoto řízení o udělení transformační licence je pouze žadatel. Správní poplatky při 
udělení transformační licence se řídí stejnými pravidly jako při udělení nové licence.  
 
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 10. prosince 2019. 
 
Žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb. a Rada 
tudíž dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět a 
rozhodla, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
elektronicky podepsáno 

 
 
Přílohy 
Mapa – územní rozsah 
 



         Příloha č.1 k dopisu č.j. ČTÚ-45/2020-613 
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Diagram využití rádiových kmitočtů určených pro analogové vysílání v pásmu VKV 

pro vysílače CESKA LIPA MESTO 103,3 MHz, LIBEREC JAVORNIK 95,5 MHz, 
LIBEREC VYSINA 97,1 MHz a JICIN SILO 96,4 MHz stanovený výpočtem podle vyhlášky 
č. 22/2011 Sb. (modrá barva). 


