ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E
Účastník řízení: Rádio ProTon, s.r.o.
Husova 58
Plzeň
PSČ 301 24
Statutární orgán: jednatel
Ing. Radovan Vaškovič, r.č. 570827/0238

Ru/171/99
Zasedání Rady 12 bod 25
Vyřizuje: Pavlína Straková

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své
působnosti dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro
rozhlasové a televizní vysílání, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti Rádio ProTon, s.r.o. se sídlem Husova 58, Plzeň, IČO: 00869996
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu stanice Kiss Proton v pásmu V K V n .
na dobu od 22.1.2000 do 22.1.2006.
2) Název stanice je Kiss Proton. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. Základní
charakteristika programu: hudební stanice s vyváženým podílem informací.
3) K realizaci licence Rada účastníku řízení jako technický prostředek přiděluje:
kmitočet:
90 MHz/10,00 kW ze stanoviště Plzeň - město

V souladu s § 12 odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat údaje týkající se
programové skladby, uvedené ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 výše citovaného zákona
v jeho žádosti o licenci č.j. RR 0439 ze dne 23.3.1999. Tyto údaje tvoří nepřeškrtnutý text
osmi stran přílohy č. 1.
Příslušný kmitočtový příděl tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.
Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je provozovatel
s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání datum uvedení vysílače daných kmitočtů do provozu. Totéž platí i o vyřazení
vysílačů z provozu.
Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0439
ze dne 23.3.1999
s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné
doklady (zejména projekt rozhlasové stanice Kiss Proton, výpis z rejstříku trestů účastníka
řízení ze dne 23.3.1999, výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 4976 ze dne 6.8.1999 a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu
Raiffeisenbank, a.s., oblastní pobočka Plzeň, ze dne 11.3.1999) předložené v průběhu
správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 26.5.1999 a při veřejném slyšení
dne 2.6.1999.
Při posuzování žádosti v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění,
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu
programu.
Rada konstatovala, že společnost Rádio ProTon, s.r.o. je způsobilá stát se provozovatelem
s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění.
Účastník řízení je povinen dodržovat programovou skladbu v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění, dle kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené
žadatelem v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění dne 5.3.1999.

Poučení:
Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný.
Rozhodnutí nabývá právní moci dnem, kdy bude Radě účastníkem řízení doručeno písemné
prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 30 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se
pohlíží, jako by nebyla podána.

V Praze dne 22.6.1999
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a měřitelné prvky programu Radia Kiss
Proton společnosti Rádio Proton s.r.o.

Závazné

1. Charakteristika programu: rodinná hudební rozhlasová stanice
s kontaktními prvky.
2. Podíl mluveného slova: pracovní dny 18% v celodenním.průměru
víkendy a svátky 15% v celodenním
průměru
3. Zpravodajství: pracovní dny každou hodinu mezi 6.00 a 18.00 hod.
4. Dodržování vysílacího schématu ( viz návrh v žádosti o licenci).

Žadatel: Rádio Proton s.r.o.
Husova 58
Plzeň

IL/1 Programová skladba vysílání rádia Kiss Proton

Ráidio Kiss Proton je koncipováno jako rodinná hudební rozhlasová stanice.
Programové schéma rádia Kiss Proton se vymezuje především pro cílovou
věkovou skupinu 18 - 39 let s přesahy do mladších i starších věkových skupin.
Tuto cílovou skupinu ohoc rádio Kiao Proton oolovovat i nadálo.
Zpravodajství rádia Kiss Proton se od počátku vysílání zaměřuje zejména na
regionální informace, z č&hož 'vyplývá i slálá spulupiáic tádia s iuzli£uftťii
veřejnými institucemi (viz.oddíl Promotion)
^—•^ "
Naší snahou vždy bylo a bude vytvářetprograrnJpdn3Jcrespektující všechny
zákonné licenční požadavky a jednak^iyekázejicí vstříc potřebám a očekáváním
posluchačů, kteří si za svého s^«rfécníka vybrali právě naší stanici. Naším cílem je
být nejen příjemn^u^ktIn*soir a zábavným společníkem, ale také informačně
hodnotaý»rtrIeo!iem západočeského regionu. V neposlední řadě chceme být
aktivním a kultivujícím prvkom při formování ooobnoati poaluohaěe.
0
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Profil stanice

Programové cíle rádia Kiss Proton se dají stručně charakterizovat v následujících
bodech:
*
kontaktní rádio, které reflektuje postoje, názory a aktivity mladší a střední
generace, především ve věkové skupině 18-39 let s přesahem do mladších i
starších
věkových skupin
*
rádio s vlastní hudební tváří, které posluchače orientuje především v oblasti
středního proudu
*
rádio mapující události v regionu, jehož zpravodajství a mluvené slovo se
(stejně jako ostatní aktivity rádia) orientuje na západní Cechy
*
rádio veřejných aktivit (spolupráce při významných kulturních,
společenských, sportovních a humanitárních akcích)

b/

Charakteristika programu stanice

Jednotlivé programové složky rádia Kiss Proton jsou podrobně]
následujících bodech:
- zpravodajství
- mluvené slovo
- hudební dramaturgie stanice
- zábava a soutěže
Stručně by se dalo npifze rádio Kiss Proton je stanicí kontaktního typu, jehož
podíl mluvenéljp^SÍova neklesne pod 15 % vysílacího času. Do tohoto času ovšem
není zapopkán čas komerční reklamy. V jednotlivých blocích dne a týdne je tento
podíj^rózdílný, podíl mluveného slova je počítán k 60 minutám v hodině v průběhu
jťonoho týdno.

Zpravodajství
Jak už bylo uvodono výoo,' rádio Kioo Proton jo a i nadálo obec,
posluchače nezastupi^|nýrp Hnijmni I I I I I I 11 i li i pí i ujii nu o aktuálních
íúrazje kladen na důležité a potřebné regionální informace, které
posluchač „upotřebí" v běžném životě. Rádio Kiss Proton tak zpravuje posluchače
např. o dění na plzeňském magistrátu, okresních úřadech, o probíhajících
sportovních a kulturních akcích, o počasí v regionu, kurzech valut a nechybí ani
obsáhlý dopravní servis z centra města Plzně a dálnice D5 od Prahy po Rozvadov.
V rámci zpravodajství jsou posluchači pochopitelně informováni také o všech
v r t
nejdůležitějších domácích i zahraničních událostech. Zpravodajatví
Internetu a zdroje z tisku.
Mimo jiné připravujeme také pravidelnéjleja»H3l3^eTy s posluchači, které natáčíme
v ulicích západočeskýchjrjfísí-ff^^
která přímo ovlivňují posluchačův
život. Poj|uiJaaěrlí5n^to^prostoru plně využívají a rádio jejich názory vysílá, aniž
by^iílmcaujalo vlaotní otanoviokoi
Pravidelnou zpravodajskou aktivitou je pak víkendová rubrika Událost týdne, která
mapuje nej důležitější události uplynulých sedmi dnů v regionu.
Zpravodaiotví rádia Kioo Proton io včdv obioletivni. vvváěonó a nokomontovanái
Referuje-li o určitém střetu, dává prostor oběma ^trnrinrri Kp "zvriv jilfni íTfirh
stanoviska.
- ^—-—
SfČ7>inírm pryfa' ^prfrrndni-irvi prm tedy konkrétnost, stručnost, aktuálnost a
pííMlTriioat a důfasoni na regionální tomata.
1

Mluvené slovo
Meai nejdůležitějoí profíramovó prvky patří vodlo hudofegí^fcpaíitiflii n
zpravodajských vs^p '] Ť n k ^ ' " ' L i n i i i U n n . u r á ^ r i - i niVg-y klademe jak na
ngpftQetinotllvyon lcrátlcýoh modordtorokýoh vctupů, tak i na jejich formu:
originalita, zábavnost a pohotovost moderátorského projevu -patří meai hlavnj*
programové priority. Důležité jsou také citlivé reakce
modQrátorůr^ňb^nétrendy
používání hovorového jazyka. Naši moderátoři a zpravoda]e*r^jsou školeni
v centru nezávislé žurnalistiky a v kurzu Syndik^í«-Tl5vmářu ČR, mluvené slovo
navíc podrobujeme důkladnému rozbojaj-tra^pravidelných schůzkách. Moderátoři a
zpravodajové musí být přir^zsafT^ultivovaní a mít schopnost nenásilně
komunikovat s poslAtd!aa7Úroveň mluveného slova výrazně ovlivňuje interakci
mezi ráo^j^í¥r*a*posluchačem. Proto se u moderátorů a zpravodajů předpokládají
zHtfToati jak toohniokó a hudobní, tak i v oblaoti oiaíoh jaayků.
1

1
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Hudební dramaturgie stanice
Hudební dramaturgie rádia Kiss Proton by se dala stručně charakterizovat jako
proud popu zejména 90.let s větším důrazem na uvádění aktuálních hudebních
novinek. Programování hudby oamoařojmó aohlodňujo nokteró opooifíjžft
jednotlivých časových pásem a bloků (víkendové dny, nočju^r^íTaníapod.).
Skladba hudby se v jednotlivých časových pásmgcJ^iiSrpodle denních zvyklostí
běžného posluchače. Ráno se vysílájm^jaa-tffíergická, s vyšším nábojem, přes
poledne klidnější písničkydoj^éřejicipohodu pracovního prostředí, odpoledne pak
znovu hudba dyna^aiětČfšTvvětším důrazem na uvádění hudebních novinek.
Nem^ápoatJtiíost se věnuje také produkci českých interpretů zasahujících svou
ťv^f^ou naoí oílovou okupinui
Významnou složku ve vysílání rádia Kiss Proton také tvoří písničková přání
posluchačů, což je jedna z nej osvědčenějších a velice atraktivních forem kontaktní
podoby našeho programu.
Roriiodujícmvkritcricni pro aařasoní písničky jo kvalita, popularita a vhoaja^
konkrétní písničky pro náš hudební formát. O telefonní linkiijjísíwťíe^na přání je
takový zájem, že se na ní někteří posluchačisnaží-d«^t7lSriňěkolik týdnů. Zájem o
písničky na přání se dá vyjádřitTrjp^teiítlelmědošlých písemných žádostí, které
plníme každý večer\^p^et-dTS§lych přání neklesá pod 70 dopisů denně. Z toho je
patmé^žej^ákrfCíssProton dává ze všech rozhlasových stanic v regionu svým
pjffiňíónaoůfflnejvíoo prootoru v tolofoniolcýoh votupooh do vysílání.
Specializované hudební pořady (Dance party, Kissparáda, Top 10, Oficiální Top
40) jsou určeny především nejmladším posluchačům cílové skupiny, kteří jsou také
nejaktivnější při jejich spoluvytváření. V těchto pořadech dominují novinky z
oblasti současné taneční hudby. Při jcjtavováiií žebříčků mají naši poaluohaói
možnost hlasovat na nás gágnamník, případně poolat ovůjhlao poštou.

Na sáanamník denně yycílané hitparády Kiccparáda Top 20 volá každý don kolojj
60 hlasujících. Jedním z kritérií je také poptávka po jednotlivých skJadbác>^5n
telefonických písničkách na přání. Výsledky všech hitparád, ohlas^ďnudební
novinky a také aktuality ze světa hudby pravidelně zveřejňujdřflena našich velmi
oblíbených internetových stránkách.
•
Speciálním projektem je pak Oficiální Top 40 J*térou sestavujeme s pomocí řady
velkých prodejen hudebních nosičů v západočeském regionu a kterou mapujeme
prodejnost jednotlivých alb popujárrtfnudby. Výsledky této hitparády vycházejí
každý týden na letáku, jen^^aistribuován jak posluchačům přímo v sídle rádia,
tak i zákazníkům mi^j^ťmotlivých prodejnách (viz. příloha)
Velice dobré^kusenosti máme s propagací vybraných titulů s jednotlivými
hudebjjkfífvydavatelstvími, se kterými spolupracujeme několik let a díky nimž
pf^ravujomo rŮBnó hudobní projokty a notradioní formy propagaoo. •
J

Zábava a soutěže

Obě tyto složky mají v programu komerční stanice nezastupitelné místo a kromě
hudby a mluveného slova patří k rozhodujícím prvkům určujícím tvář stanice.
Noj důležitější postavou v tomto prooooujo modorátor, na nomč nojvíoo eáločí, sd«
se programové cíle stanice v této oblasti podaří realizovat. Hlas moderátorayge
stává jedním z hlavních identifikačních znaků stanice, projev moderá£praje
nositelem komunikace s každým jednotlivým posluchačem. Souč^tžne však
moderátor plní i funkci odbavovacího technika a režiséra vylítání a proto je kladen
důraz na výběr vhodných typů moderátorů a na průběh^ích hlasových a
metodických školení vedoucí k jejich dalšímu zdojédnalování a profesionalitě.
Protože nechceme ve vysílání zahlcovat poslpdíače velkým množstvím
telefonických soutěží v klasickém pojetj^fsou ve velké míře tyto soutěže
eliminovány. Výjimku tvoří ranníhkfk\ kde telefonická soutěž kvizového typu plní
funkci rychlé a živé komunikjjeéiT posluchačem. Přednost tedy dostávají netradiční
formy dlouhodobých soutěži^o veliče atraktivní ceny (osobní automobil, zahraniční
zájezd spojený s náyšťevou hudebního koncertu, peněžní hotovost apod.), které
většinou bývajj^ojeny s další propagací rádia v západních Čechách. Mezi
osvědčené*-frjrmy komunikace s posluchači slouží také zařazení poměrně velkého
množství písničkových přání do vysílání (viz. hudební formát stanice). Posluchači
jatiíu díky těmto telefonickým vstupům do vyoílání plno vtažoni do doni v rádiu.

c/

Návrh vysílacího schématu rádia Kiss Proton

Všední dny pondělí - pátek
00.00-06.00

Noe plná humoru

/pracovní

název

pořadu/

- nepřetržitý tok hudby, moderátorských vstupů, informací z oblasti populární hudby a toho
nej lepšího z tvorby známých českých komiků

06.00-10.00

Ranní blok

I'pracovní

název

pořadu/

- největší podíl mluveného slova, zpráv a informací z celého dne
- hudba, soutěže, kulturní pozvánky
- informace každou čtvrthodinu (zprávy, info speciál, počasí, dnešní noviny):
Zprávy vždy v celou hodinu zahrnují informace z regionu, z domova, zahraničí, sportu, Plzeňextra, internetové novinky, kurzovní lístek, regionální předpověď počasí a kompletní aktuality
z dopravy v Plzni a na dálnici D5 Praha-Rozvadov.
„Info speciál" vždy ve 30.minutě zahrnuje aktuality začínajícího dne včetně regionální
předpovědi počasí.
„Dnešní noviny" vždy v 15.minutě upozorňuje na nej zajímavější články z regionálního i
celostátního denního tisku.
„Počasí" vždy ve 45.minutě připravujeme ve spolupráci s ČHMU, obsahuje telefonát
meteorologa s aktuální předpovědí počasí pro západní Čechy.

10.00 - 14.00 Dopolední a polední blok

/pracovní

název

pořadu/

- hudba, informace o společenském a kulturním dění
- kompletní zpravodajský servis každou celou hodinu zahrnuje zprávy z regionu, z domova
ze zahraničí, sportovní zprávy, internetové okénko, Plzeň-extra, regionální předpověď počasí ;
aktuální dopravní informace z Plzně a z dálnice D5 Praha-Rozvadov
- „Otázka dne": speciální anketní rubrika plná posluchačských názorů se line celým tímto
vysílacím blokem (odpovědi se zaznamenávají a každou hodinu prezentují do éteru)
- písničky na přání každou hodinu

14.00- 18.00

Odpolední blok

/pracovní

název

pořadu/

-hudba, zprávy, informace
-kompletní zpravodajský servis každou celou hodinu zahrnuje zprávy z regionu, z domova
ze zahraničí, sportovní zprávy, internetové okénko, Plzeň-extra, regionální předpověď počasí ;
aktuální dopravní informace z Plzně a z dálnice D5 Praha-Rozvadov
-písničky na přání každou hodinu
- pozvánky na zajímavé akce v regionu (kina, kulturní akce)
- informace o hudebních novinkách, rozhovory se známými osobnostmi hudebního světa
(Odpolední blok" už navštívili např.Maxim Turbulenc, Lunetic, Chaozz, Leona Machálková
atd.)

18.00-19.30

KÍSSparáda TOP 20

/pracovní

název

pořadu/

/pracovní

název

pořadu/

- hitparáda novinek populární hudby podle hlasování posluchačů

19.30-23.00

Písničky na přání

- oblíbené písničky podle přání posluchačů s věnováním (přání telefonická, dopisová, faxová a
došlá e-mailem)

23.00-24.00

Poradna pro -náctileté

/pracovní

název

pořadu/

- nejpalčivější problémy dospívající generace rozebírá odborník z plzeňské linky důvěry

Poznámka:
Názvy jednotlivých bloků, pořadů a rubrik v tomto vysílacím schématu jsou pouze orientační a
jejich podoba a struktura může být během času měněna.

Víkendové dny sobota - neděle
00.00-06.00

NOC plná humoru
/pracovní název pořadu/
- nepřetržitý tok hudby, moderátorských vstupů, informací z oblasti populární hudby a toho
nej lepšího z tvorby známých českých komiků

06.00- 12.00

Dopolední program

/pracovní

název

pořadu/

- hudba, zpravodajství, kulturní servis
- kompletní zpravodajský servis každou celou hodinu zahrnuje zprávy z regionu, z domova i
ze zahraničí, sportovní zprávy, internetové okénko, Plzeň-extra, regionální předpověď počasí a
aktuální dopravní informace z Plzně a z dálnice D5 Praha-Rozvadov (pouze v sobotu)
- hudební a filmové bloky zaměřené na aktuální novinky (např. Víkend s...)
v každé hodině kulturní servis a aktuální informace z oblasti populární hudby
- tipy a pozvánky k využití volného času /společenské, kulturní a sportovní akce)

12.00-18.00

Odpolední program

/pracovní

název

pořadu/

- hudba, zpravodajství, kulturní servis
- kompletní zpravodajský servis každou celou hodinu zahrnuje zprávy z regionu, z domova i
ze zahraničí, sportovní zprávy, internetové okénko, Plzeň-extra, regionální předpověď počasí a
aktuální dopravní informace z Plzně a z dálnice D5 Praha-Rozvadov (pouze v neděli)
- pokračují hudební a filmové bloky
- v každé hodině kulturní servis a aktuální informace z oblasti populární hudby
tipy a pozvánky k využití volného času /společenské, kulturní a sportovní akce/

12.00 - 15.00

Oficiální Top 40 (pOUZe V neděli)

/pracovní

název

pořadu/

- žebříček čtyřiceti nejprodávanějších alb populární hudby podle nej prestižnějších
západočeských prodejen s hudebninami

18.00 - 24.00

Sobotní dance party (pouze v sobotu)

/pracovní

název

pořadu/

- nejznámější taneční hity, zajímavosti z hudební oblasti, písničky na přání

18.00-24.00

Nedělní večer (pouze v neděli)

/pracovní

název

pořadu/

- hudební blok na konci víkendu obsahující hitparádu nej žádanějších písniček uplynulého týdne
- písničky na přání každou hodinu
- kulturní servis a informace z oblasti populární hudby každou hodinu
Poznámka:
Názvy jednotlivých bloků, pořadů a rubrik v tomto vysílacím schématu jsou pouze orientační a jejich podoba a
struktura může být během času měněna.

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz
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Účastník řízení: Rádio ProTon s.r.o.
Husova 58, č.p. 741
Plzeň
PSČ: 301 00

L

J

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/70/0J
Zasedání Rady 6 bod 11
Vyřizuje: F.Kučera
Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), podle ustanovení § 23 zákona č. 231/2001 Sb.,
ustanoveni § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanoveni § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správního řádu), v platném znění, toto

rozhodnutí:

Doba platnosti licence společnosti Rádio ProTon s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání programu
Kiss Proton, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/171/99 ze dne 23.9.1999, ve znění pozdějších změn, s e
na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 22.1.2014.

Odůvodnění:

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 7.3.2003, evidovaným v knize doručené pošty Úřadu Rady
pod č.j. 914 požádal o prodlouženi doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let. Svou žádost pak
účastník řízení doplnil podáním doručeným Radě dne 11.3.2003, evidovaným pod č.j. 1007.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a
o změně dalších zákonů dále jen „zákon", Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu platnosti
licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání na dobu 8 let.
Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratšf dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle
ustanovení § 13 odst. 3 zákona.
Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti ž á d o s t i :

•

čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
nebo řízení o vyrovnánf, anebo že nevstoupil do likvidace;

•

potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky;

•

potvrzeni příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na
veřejném zdravotní pojištění;

•

potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek pojistného na
sociálním zabezpečeni;

•

potvrzení příslušného orgánu ne starší 3 měsíců o tom, že nemá splatný nedoplatek příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti;

•

čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;

•

výpis z evidence Rejstříku trestů obou dvou! jednatelů společnosti ne starší 30 dnů ;

•

čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem ze zákona.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 24.2.2003.
Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízeni a konstatovala, že účastník řízeni splňuje
podmínky pro prodloužení doby platnosti licence stanovené v ustanoveni § 13 odst. 3 zákona, respektive že
neshledala žádné důvody, které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla proto tak, jak je ve
výroku uvedeno.

Poučení:
Podle ustanovení § 66 zákona není proti tomuto rozhodnuti možno podat opravný prostředek.

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz
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Účastník řízení: Radio ProTon, s.r.o.
Husova 58
301 24 Plzeň
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ROZHODNUTÍ
Č.j.: R z / 1 9 8 / 0 5
Zasedání Rady 16 / poř. č. 22
Vyřizuje: Jan Fučík

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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o
správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 6. září 2005

s o u h l a s
s e změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Kiss
Proton, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/171/99 ze dne 22. června 1999 (ve znění změn), o kterou
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 4. srpna 2005 a to:
se změnou licenčních podmínek spočívající ve změně programového schématu následujícím způsobem :

Programové schéma radia K i s s Proton
Pondělí - pátek
0.00 - 6.00 Noční hudební proud. Scénky předních českých komiků.
6.00 - 9.00 Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. Zprávy běží každou půlhodinu.
Tento blok je doplněn zprávami o dopravě, sportu, počasí.
9.00 - 17.00 Dopolední a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy během každé hodiny. Hlavní
soutěže stanice.
17.00 - 20.00 Hudební pořady a hitparády.
20.00 - 24.00 Písničky na přání a seznamka.

Sobota
0.00 - 7.00 Noční hudební proud. Scénky předních českých komiků.
7.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými tématy a soutěžemi. Zprávy každou hodinu.
Repríza ranních pořadů uplynulého týdne mezi 9.00 a 10.00 hod. Pozvánky na kulturní pořady.
12.00 - 16.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými hudebními tématy. Kulturní
pozvánky a soutěže.
1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Hitparáda
18.00 - 24.00 Hudební proud, lifestylové rubriky.
Neděle
0.00 - 7.00 Noční hudební proud. Scénky předních českým komiků.
7.00 - 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a soutěžemi. Víkendové typy
a kulturní servis. Zprávy 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 .
12.00 - 20.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými tématy. Zprávy 12.00 16.00. Kulturní pozvánky. Soutěže. Repríza ranních pořadů uplynulého týdne mezi 17.00 až 18.00
hod.
20.00 - 22.00 Hitparáda
22.00 - 24.00 hudební proud, lifestylové rubriky.
Ostatní licenční podmínky zůstávají v platnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, 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 19. července 2005.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne

září 2005

Rádio ProTon
IČ: 00869996
Husova 58
301 24 Plzeň
Česká republika

s.r.o.

S p . zn./ldent.: 2 0 1 2 / 7 7 / h a k / T O N
Č.j.: F O L / 5 5 7 / 2 0 1 2
Z a s e d á n í R a d y č. 3 - 2012 / poř.č.: 3 5

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, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala
toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Rádio ProTon, s.r.o., IČ: 00869996, se sídlem Husova 58, 301 24 Plzeň,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Kiss Proton (licence Ru/171/99/2301 ze dne 22. července 1999),
spočívající ve změně podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ve snížení podílu
mluveného slova ve všední dny na 12% a o víkendech a o svátcích 10% a v úpravě programového
schématu dle žádosti č.j. 10669/2011.

Odůvodnění:
Provozovateli Rádio ProTon, s.r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání v roce
1999
pro kmitočet
90 MHz/10,00 kW ze stanoviště Plzeň - město. V roce 2005 zažádal
provozovatel o změnu, respektive zjednodušení Programového schéma, ovšem při zachování podílů
mluveného slova, který zůstal, jako jednomu z mála programů, od roku udělení licence neměnný a
v porovnání s ostatními programy vysoký. Tento podíl - ve všední dny 18%, o víkendu a o svátcích
12%, byl naplňován zařazováním humorných scének do nočních vysílacích bloků. Je tedy zřejmé, že
za dobu trvání licence, tedy téměř po dobu 13 let je repertoár zařazování scének předních českých
komiků již značně obehrán.
Provozovatel Rádio ProTon, s.r.o. se obrátil na Radu se žádostí (doručenou dne 19. prosince 2011 č.j. 10669/2011) o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. Žádost spočívá ve snížení podílu mluveného slova ve všední
dny i o víkendech a svátcích a v souvislosti se snížením podílu mluveného slova v úpravě
programového schématu.
Informaci o probíhajícím správním řízení Rada umístila dne 22. prosince 2011 na úřední desku a
elektronickou úřední desku tak, aby případní další účastníci měli možnost využít v řízení svá procesní
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práva. Tuto možnost žádný další subjekt nevyužil.
Popis žádosti:
Snížení podílu mluveného slova:
1.
snížení podílu mluveného slova z původních 18%
2.
snížení podílu mluveného slova z původních 15%

na 12% v pracovních dnech
na 10% o víkendech a svátcích

Navrhované programové schéma:
PONDĚLÍ-PÁTEK
00:00 - 06:00
Noční hudební proud. Scénky předních českých komiků
06:00 - 09:00
Ranní blok - ranní proud hudby, humoru, soutěží a zpráv.
Zprávy běží každou půlhodinu.
09:00 - 17:00
Dopolední a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací.
Zprávy během každé hodiny. Hlavní soutěže stanice.
17:00 - 20:00
Písničky na přání a hitparády.
20:00 - 24:00
Večerní hudební proud, hudební pořady, hitparády.
SOBOTA
00:00 - 08:00
08:00 - 12:00

12.00 - 16.00
16:00-18:00
18:00 - 24:00
NEDĚLE
00:00 - 08:00
08:00-12:00

12:00-21:00

2 1 : 0 0 - 24.00

Noční hudební proud. Scénky předních českých komiků.
Dopolední program - hudební bloky s různými tématy a soutěžemi.
Písničky na přání, pozvánky na kulturní pořady.
Zprávy každou hodinu
Odpolední program-pokračování hudebních bloků s různými hudebními tématy.
Kulturní pozvánky a soutěže. Písničky na přání.
Hitparáda.
Hudební proud, lifestylové rubriky.

Noční hudební proud. Scénky předních českých komiků.
Dopolední program-hudební bloky s různými tématy a soutěžemi.
Víkendové typy a kulturní servis. Písničky na přání.
Zprávy 10:00—12:00 hodin
Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými tématy.
Kulturní pozvánky, soutěže, písničky na přání.
Zprávy 12:00 16:00 hodin
Hudební proud, lifestylové rubriky.

Ostatní licenční podmínky zůstávají v platnosti.

Rada posoudila míru jednotlivých změn, zejména pak provedla úvahu, zda by jednotlivé
navrhované změny nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení:
Podíl mluveného slova ve všední dny bude 12% a o víkendech a o svátcích bude 10%.
Požadovaná změna podílu mluveného slova není zásadní, pouze reflektuje nové trendy
v rozhlasovém vysílání. Tato změna nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by
nevedla k neudělení licence při veřejném slyšení.
Provozovatel žádá o vynětí pořadu „Scénky předních českých komiků" z vysílání
v pondělí až sobotu.
Navrhované programové schéma je pouze přizpůsobením se současným trendům a častějšímu
zařazování pořadu Písničky na přání. Tato změna nepředstavuje změnu základní programové
specifikace, ani by nevedla k neudělení licence při veřejném slyšení.
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Z víkendového programového schématu provozovatel rovněž žádá o zrušení povinnosti
zařazovat zpravodajské informace.
Tato změna nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by nevedla k neudělení
licence při veřejném slyšení. Provozovatel však k splnění povinnosti dodržovat podíl víkendového
mluveného slova (10%), bude muset zvýšit mluvené slovo v ostatních pořadech - jako jsou kulturní
pozvánky, hudební bloky s různými hudebními tématy, soutěže a další informace.

V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 19.
prosince 2011.

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. Podání žaloby má odkladný
účinek.

V Praze d n e : 3 1 . 1 . 2 0 1 2

J U D r . Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rádio ProTon
IČ:00869996
Husova 58
301 24 Plzeň
Česká republika

s.r.o.

S p . zn./ldent.: 2012/260/bar/TON
Č.j.: bar/1463/2012
Z a s e d á n í R a d y č. 8 - 2012 / poř.č.: 4 5

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozděj
ších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a podle ustanovení článku II. zákona č. 196/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon
č. 196/2009 Sb."), vydává toto
ROZHODNUTÍ
Rada uděluje společnosti Rádio ProTon s. r. o. se sídlem Husova 58/741, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí,
identifikační číslo 00869996, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Kiss Proton na kmitočtu 90,0 MHz o vyzářeném výkonu 10 kW z vysílacího stanoviště Plzeň,
kmitočtu 97,4 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Domažlice, kmitočtu 101,0 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary, kmitočtu 92,9 MHz o vyzářeném výkonu
500 W z vysílacího stanoviště Klatovy, kmitočtu 98,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stano
viště Plzeň a kmitočtu 107,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Příbram na dobu do
10. října 2025.
Název programu:
Kiss Proton
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 90,0 MHz / 1 0 kW, vysílací stanoviště Plzeň
• 97,4 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Domažlice
• 101,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Karlovy Vary
• 92,9 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Klatovy
• 98,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Plzeň
• 107,9 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Příbram
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s vyváženým podílem informací
Další programové podmínky:
Podle licence čj. Ru/171/99 ze dne 22. 6. 1999 ve znění pozdějších změn
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Odůvodnění:
Společnost Rádio ProTon s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Kiss Proton šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/171/99 ze dne 22. 6. 1999
ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 22. 1. 2014.
Dne 15. března 2012 pod čj. 3229/2012 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio ProTon s. r. o.
o udělení transformační licence podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 2 3 1 /
/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 za
váže, 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 pod
mínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového vysílání
vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
(článek II. bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel Rádio ProTon 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 pod
porovat 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 provozo
vání rozhlasového vysílání ve výši 15 000 - 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
5.3.2012.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.

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

V Praze d n e : 17.4.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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D i a g r a m využití rádiových kmitočtů P L Z E Ň M Ě S T O 90,0 M H z , D O M A Ž L I C E V A V Ř I N E C
97,4 M H z , K A R L O V Y V A R Y S Í D L I Š T Ě 101,0 M H z , K L A T O V Y - D O U B R A V A 92,9 M H z ,
P L Z E N - C E N T R U M 98,2 M H z a P Ř Í B R A M M Ě S T O 107,9 M H z s t a n o v e n ý v ý p o č t e m podle v y h l á š k y
č. 2 2 / 2 0 1 1 S b . o z p ů s o b u s t a n o v e n í pokrytí s i g n á l e m z e m s k é h o r o z h l a s o v é h o vysílání v e v y b r a n ý c h
kmitočtových p á s m e c h - m o d r á barva.
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Rada p r o rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120 0 0 Praha 2

Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + i p o 274 810 8 8 5 / e-mail: i n f o @ r r t u .
www.rrtv.cz

Radio Investments
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
Česká republika
RADIO PUBLIKUM
Bartošova 45/0
76001 Zlín 1

s.r.o.

spoi. s r.o.

Rádio Krumlov,
s.r.o.
U Výstaviště 486/15
37005 České Budějovice 5
Rádio ProTon
Husova 741/58
30100 Plzeň 1

s.r.o.

Radio TWIST Praha,
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101

s.r.o.

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

Rádio Bohemia,
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101

spol. s r.o.

BROADCAST
MEDIA,
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
Česká republika

s.r.o.

Sp. zn./ldent.: 2013/320/bar/Rad
Č.j.: b a r / 2 6 1 4 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 11 - 2 0 1 3 / p o ř . č . : 5

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto

ROZHODNUTÍ

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

Odůvodnění:
Dne 16. dubna 2013 pod čj. 3964/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
společnosti Radio Investments s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností osmi provozovatelů
rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti Radio Investments s. r. o. podle
ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o tyto provozovatele: BROADCAST MEDIA,
s. r. o., Rádio Bohemia, spol. s r. o., Radio Krumlov, s. r. o., RADIO MORAVA s. r. o., Radio ProTon s. r. o.,
RADIO PUBLIKUM spol. s r. o., RADIO STATION BRNO, spol. s r. o. a Radio TWIST Praha, s. r. o.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 30. 4. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.
Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více než jedné právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí se 100% majetkovou účastí,
po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze sloučením
nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu společnosti s ručením omezeným
nebo akciové společnosti.
Protože společnost Radio Investments s. r. o. je jediným společníkem všech dotčených společností a nebyl
zjištěn ani žádný jiný důvod bránící vyhovění žádosti, nezbylo Radě než žádosti vyhovět a požadovaný
souhlas udělit.

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

V Praze dne: 11.6.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada p r o rozhlasové a televizní vysílání
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120 0 0 Praha 2

Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + i p o 274 810 8 8 5 / e-mail: i n f o @ r r t u .
www.rrtv.cz

Radio ProTon
Husova 741/58
30100 Plzeň 1

s.r.o.

RADIO PROGLAS
Barvičova 666/85
60200 Brno

s.r.o.

SONG,
s.r.o.
Manětínská 1491/1
32330 Plzeň

S p . z n . / l d e n t . : 2013/447/zab/Rad
Č.j.: z a b / 3 1 0 6 / 2 0 1 3
Z a s e d á n í R a d y č. 13 - 2 0 1 3 / p o ř . č . : 2 5

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio
ProTon s.r.o. IČ: 869996 se sídlem Plzeň 1, Husova 741/58, PSČ 301 00 o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz /
200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, toto:

rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli Rádio ProTon s.r.o. IČ: 869996 se sídlem Plzeň 1, Husova 741/58, PSČ 301
00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99), spočívající ve změně souřadnic
kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Plzeň centrum 98,2 MHz /
200 W.

Odůvodnění:

Účastníku řízení Rádio ProTon s.r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím
souboru technických parametrů Plzeň 90,0 MHz / 1 0 kW. Do licenčního řízení se přihlásili níže uvedení
žadatelé, a to:
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2;
RÁDIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 666/85, 60200 Brno 2;
SONG, s.r.o., Manětínská 1491/1, 323 30 Plzeň.

Z toho důvodu Rada zaslala stanovisko ČTÚ účastníkům řízení (žadatelé, jejichž žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů Plzeň 90,0 MHz / 10 kW
byly zamítnuty), kteří mohli vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). Výše uvedená koordinace
změny stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445,
tvořila přílohu oznámení účastníkům řízení.

K vyjádření stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí Rada stanovila lhůtu 10 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení.

Žádný z oslovených účastníků řízení o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Plzeň
90,0 MHz / 10 kW se ke koordinaci změny stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W
nevyjádřil.

Dalšími soubory technických parametrů, na kterých účastník řízení Radio ProTon s.r.o. provozuje
rozhlasové vysílání, jsou kmitočty Domažlice 97,4 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 101,0 MHz / 0,2 kW;
Klatovy 92,9 MHz / 0,5 kW; Plzeň 98,2 MHz / 0,2 kW; Příbram 107,9 MHz / 0,2 kW.

Účastník řízení, Rádio ProTon s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 24. května 2013 č.j. 5347/13 o
změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Plzeň 98,2 MHz / 200 W, na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, výška 300m/65m pro
program Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99).
Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno.

Dne 3. června 2013 č.j. 5644 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný
kmitočet:
Plzeň centrum 98,2 MHz
souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45
ERPmax 0,2 kW
Změna stanoviště.

ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č.
22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve
vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden dne
17. 5. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001.

Pro kmitočet Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W byl z nového stanoviště stanoven počet obyvatel 181 349,
což je o cca 4 651 obyvatel méně, než z původního stanoviště.

Původní výpočet byl zpracován dle výpočetního systému RadioLab a bylo (dle teoretických výpočtů)
z vysílače Plzeň 98,2 MHz (původní stanoviště) zásobeno cca 186 tisíc obyvatel. Uvedený počet obyvatel
je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou chybou.
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Dále v souladu s § 112 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. stanovil ČTÚ diagram využití rádiového kmitočtu
pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení v y h o d n o t í otázku územního rozsahu
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.

Dle j u d i k a t u r y lze d r o b n ý m i změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě
nelze prostřednictvím t o h o t o t y p u řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí
území větších parametrů.

V předmětné žádosti o změně souřadnic kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W se nejedná o
přidělení nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W na nové souřadnice
13E2258 / 49N4445 pro program Kiss Proton. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu,
který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a v daném případě se tak
nemůže jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a
schází tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení.
Dále Rada vychází z dikce ustanovení § 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.

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 181 349, což je o cca
4 651 obyvatel méně než z původního stanoviště, dojde v důsledku přesunu stanoviště o nepatrné
zmenšení území pokryté signálem.

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W
zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z vysílače Plzeň
centrum 98,2 MHz / 200 W na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území
ve stejném měřítku z původního stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W a ze stanoviště dle
nové koordinace kmitočtu. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zmenšení území pokryté
signálem z nového stanoviště kmitočtu Plzeň centrum 98,2 MHz / 200 W.

Mapa pokrytí je výstupem z výpočetního systému RadioLab a představuje grafické znázornění
vypočteného diagramu pokrytí s rušením. U sítě s více vysílači má každý vysílač vlastní dílčí diagram
pokrytí, v mapě je pak znázorněn výsledný diagram pokrytí. Stejně jako v případě vyhodnocení počtu
obyvatel je i tento výstup zatížen statistickou chybou. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem šíření signálu
nelze mapu pokrytí interpretovat tak, že tam, kde není barevně vyznačeno území jako pokryté, je příjem
zcela nemožný. Barevně je vyznačena oblast, kde je dodržena minimální intenzita signálu pro nerušený
stereofonní poslech. Mimo tuto oblast zpravidla příjem realizovat lze, avšak s ohledem na nízkou intenzitu
signálu může být příjem znehodnocen či zcela znemožněn.

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

Poučení:

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

V Praze dne: 9.7.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 5.6.2013, m a p a - Plzeň 98,2 M H z )

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2013.07.26 12:05:36 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
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PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

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

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

s. r.

InFin, s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika
Radio Investments
s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika
Agentura TRS spol. s r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika
Sp. zn./ldent.: 2014/200/bar/RUB
Č.j.: b a r / 1 1 2 9 / 2 0 1 4
Z a s e d á n í R a d y č. 7 - 2 0 1 4 / p o ř . č . : 11

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto

ROZHODNUTI
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností InFin,
s. r. o., Radio Investments s. r. o. a Agentura TRS spol. s r. o. formou fúze sloučením do nástupnické
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.

Odůvodnění:
Dne 20. února 2013 pod čj. 1460/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří
provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující
provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO
s. r. o.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 2 1 . 2. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.
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Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více 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
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Location: Praha

Jedn. identifikátor 243406 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/6944/2017blu
2017/213/blu
7-2017/poř. č. 14

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

4. 4 . 2017, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
tjpm9nd
První rozhlasová s.r.o.
jkvj2y
RADIO PROGLAS s.r.o
6a3v6ce

ROZHODNUTÍ
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, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením §
67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Kiss Proton (licence č.j.
Ru/171/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název KISS a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek
tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 20. února 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena
žádost (č.j. RRTV/4034/2017-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99) podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název KISS a ve změně licenčních podmínek.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či 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 dne 28. února 2017 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). Žádný subjekt se v dané lhůtě nevyjádřil

Změna názvu:
V současné době pod názvem KISS vysílají tři programy provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. který je i provozovatelem programu Kiss Proton, o jehož změnu názvu
žádá. Změnou názvu tak dojde ke sjednocení názvů obdobných programů provozovatele,
přičemž cílem provozovatele je celková konsolidace licenčních podmínek jeho rozhlasových
stanic.
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence
na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.
Dle Rady změna názvu programu neznamená změnu základní programové specifikace (Hudební
stanice s vyváženým podílem informací) ani charakteru programu; zachovaná zůstává i vazba na
region, která je nadále obsažena v licenčních podmínkách v profilu programu. Naplnění základní
programové specifikace a vazby na region může provozovatel dosáhnout i po požadované
změně, Provozovatel nepožádal o změnu výše zmíněného profilu programu; původní profil
programu, včetně parametrů zabezpečujících vazbu na region, tak zůstává součástí platných
licenčních podmínek, kterými je provozovatel vázán. Vazby na region by pak dle Rady mohl
provozovatel orientací zpravodajství nebo dalších pořadů na příslušný region dostát i v případě,
kdy by část obsahu programu byla vytvářená centrálně. Provozovatel by takovouto orientaci na
region mohl zajišťovat i pomocí odpojování centrálně vytvářeného vysílání a zařazováním lokální
části vysílání, přičemž tato část by obsahovala zpravodajství či další pořady zaměřené na region.
Obsahové zaměření na region pak i umožňuje posluchačům, aby případně odlišili danou stanici
od dalších stanic se stejným názvem.
Ve věci možné zaměnitelnosti názvu programu je možno uvést rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalobce proti
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto judikátu mj. vyplývá, že
zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze provozovateli, který vysílá
program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované změně licenčních
podmínek.
Nejvyšší správní soud mj. konstatoval následující:
Na základě analogické aplikace těchto ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. lze tedy učinit závěr,
že žalovaná neudělí písemný souhlas se změnou označení názvu programu i v případě, že
označení (název) programu by bylo zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu,
ledaže by s tím dotčený provozovatel rozhlasového či televizního vysílání souhlasil. V takovém
případě totiž zaměnitelností nedochází k újmě provozovatele stávajícího programu rozhlasového
či televizního vysílání a tím ani k nekalosoutěžnímu jednání. Zaměnitelnost označení (názvu)
dvou programů učiněná ve shodě s jejich provozovateli nelze, stejně jako u právem chráněného
označení jiných výrobků či služeb formou ochranné známky, hodnotit jako skutečnost, která by
způsobila újmu jiným provozovatelům vysílání nebo rozhlasovým posluchačům či televizním
divákům a byla by důvodem pro neudělení souhlasu se změnou označení názvu programu.
Zadavatelé reklamy totiž uzavírají příslušné smlouvy s jednotlivými provozovateli vysílání, nikoliv
s rozhlasovými či televizními programy, a jsou bezpochyby jako profesionálové v daném oboru
obeznámeni s tím, kdo je provozovatelem konkrétního programu, na němž chtějí svou reklamu
odvysílat. Rozhlasoví posluchači a televizní diváci jsou pak jistě schopni během krátké doby
odlišit rozdílnou programovou specifikaci dvou programů s obdobným označením (názvem).

Vzhledem k tomu, že provozovatelem programů KISS je společnost RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. která je i provozovatelem programu Kiss Proton, o jehož změnu názvu
žádá, je možno tvrdit, že změna názvu programů by v případě udělení souhlasu nezpůsobila
škodu provozovateli programu obdobného názvu a byla by učiněná ve shodě. Navrhovaná změna
názvu by tedy nevedla k újmě provozovatele stávajícího zaměnitelného programu a byla by
s výše citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu ve shodě.
Pro úplnost je možno uvést, že Rada v nedávné době rozhodovala o několika obdobných
žádostech provozovatelů, kdy cílem těchto žádostí bylo sjednocení názvů obdobných programů,
vysílaných daným provozovatelem. V daných případech, ač by i u nich mohlo být namítnuto riziko
zaměnitelnosti stanic ze strany posluchačů, Rada žádostem provozovatelů vyhověla. V případě
žádosti, která je předmětem správního řízení, se jedná o podobný případ ve smyslu § 2, odst. 4
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen “správní řád“); v daném správním řízení tedy může
provozovateli svědčit zásada předvídatelnosti práva, která vyplývá z výše uvedeného ustanovení
správního řádu.
Změna licenčních podmínek:
V daném případě byla licence udělena v licenčním řízení o více účastnících. Pro rozhodnutí o
udělení či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Změna licenčních podmínek vychází z cíle provozovatele konsolidovat licenční podmínky svých
rozhlasových stanic.
Základní programová specifikace (Hudební stanice s vyváženým podílem informací) zůstává
beze změny.
1) Změna podílu mluveného slova ve vysílání
Provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek v parametru podíl mluveného slova.
Dle současného znění licenčních podmínek činí podíl mluveného slova v denním průměru 12 %
v pracovních dnech a 10 % o víkendech a svátcích Po požadované změně by byl podíl mluveného
slova v rozmezí 6 % - 14%.
Navrhovanou změnu provozovatel odůvodňuje tím, že odpovídá vývoji společnosti odrážející se
i do věkového profilu posluchačů programu a navrhované procentuální rozmezí reflektuje
poslední průzkumy mezi posluchači.
2) Změna programového schématu
Provozovatel dále žádá o změnu programového schématu programu. Programové schéma bylo
naposledy změněno v roce 2012 udělením souhlasu se změnou sp.zn. 2012/77/hak/TON.
Současný stav
0.00 – 06.00 Noční hudební proud.
06.00 – 09.00 Ranní blok - ranní proud hudby, humoru, soutěží a zpráv.
Zprávy běží každou půlhodinu.

Pondělí - pátek

Sobota

Neděle

09.00 – 17.00 Dopoledni a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací.
Zprávy během každé hodiny. Hlavni soutěže stanice.
17.00 – 20.00 Písničky na přání a hitparády
20.00 – 24.00 Večerní hudební proud, hudební pořady, hitparády.
0.00 – 08.00 Noční hudební proud. Scénky předních českých komiků.
06.00 – 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými tématy a
soutěžemi. Písničky na přání, pozvánky na kulturní
pořady.
12.00 – 19.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s
různými hudebními tématy. Kulturní pozvánky a soutěže.
Písničky na přání.
16.00 – 18.00 Hitparáda
18.00 – 24.00 Hudební proud, lifestylové rubriky.
0.00 – 08.00 Noční hudební proud.
06.00 – 12.00 Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními
tématy a soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní servis.
Písničky na přání
12.00 – 21.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s
různými tématy. Kulturní pozvánky, soutěže, písničky na
přání.
21.00 – 24.00 Hudební proud, lifestylové rubriky.

Stav po požadované změně:
0.00 – 6.00
06.00 – 9.00

Noční hudební proud.
Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, anket a
Pondělí - Pátek
zpráv
09.00 – 14.00 Dopoledni a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací.
Kulturní servis, praktické informace životního stylu.
14.00 – 20.00 Odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací.
20.00 – 24.00 Písničky na přání, tematické pořady
Sobota - Neděle
0.00 – 8.00
Noční hudební proud
08.00 – 18.00 Víkendový program – tok hudby, informace zaměřené na
víkendové dění, kulturní pozvánky.
18.00 – 24.00 Tematické hudební pořady
Zpravodajství
ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž
zpravodajské relace mi. 1 minuta.
Příklady jednotlivých programových prvků jsou například: autorské pořady, hudební soutěže,
kaleidoskop zajímavostí, hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata.
Z výše popsané změny programového schématu vyplývá mj. změna zpravodajství, obsaženého
v programu. Podle současného stavu programového schématu v čase od 6.00 do 9.00 jsou
zprávy vysílány každou půlhodinu; v čase od 9.00 do 17.00 pak každou hodinu. V sobotu jsou
zprávy vysílány v čase od 7.00 do 12.00 pak každou hodinu. V neděli jsou zprávy vysílány od
10.00 do 12.00, přičemž četnost jejich vysílání není vymezena.
Podle požadované změny by zprávy byly vysílány ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, a
to do 18 hodin, přičemž stopáž zpravodajské relace by byla minimálně 1 minuta. Zpravodajství

vysílané v sobotu a neděli by nebylo dle požadované změny programového schématu upraveno;
nové programové schéma pouze vymezuje, že součástí víkendového programu od 8.00 do 18.00
jsou “informace zaměřené na víkendové dění a kulturní pozvánky“.
Na základě výše uvedeného dle Rady požadované změny licenčních podmínek nemění charakter
programu a nevedly by tak k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Rada tudíž udělila
s požadovanými změnami souhlas.
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. Podání žaloby
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/171/99)
Rozdělovník
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., Říčanská 2399/3, 10100 Praha 10, tjpm9nd
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2, CZ, pjkvj2y
RADIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 666/85, 60200 Brno, CZ, 6a3v6ce

Příloha
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/171/99)
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou
Název programu
• KISS
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Domažlice 94, 7 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 101,0 MHz / 0,2 kW; Klatovy 92,9 MHz / 0,5 kW; Plzeň
90,0 MHz / 10 kW; Plzeň 98,2 MHz / 0,2 kW; Příbram 107,9 MHz / 0,2 kW
Základní programová specifikace
• Hudební stanice s vyváženým podílem informací
Cílová skupina
• 18 - 39 let
Programová skladba vysílání
Rádio je koncipováno jako rodinná hudební rozhlasová stanice. Programové schéma rádia se vymezuje
především pro cílovou věkovou skupinu 18 - 39 let s přesahy do mladších i starších věkových skupin.
Profil stanice
• kontaktní rádio, které reflektuje postoje, názory a aktivity mladší a středné generace, především ve
věkové skupině 18-39 let s přesahem do mladších i starších věkových skupin
• rádio s vlastní hudební tváří, které posluchače orientuje především v oblasti středního proudu
• rádio mapující události v regionu, jehož zpravodajství a mluvené slovo se (stejně jako ostatní aktivity
rádia) orientuje na západní Čechy
• rádio veřejných aktivit (spolupráce při významných kulturních, společenských, sportovních a
humanitárních akcích)
Zpravodajství
• Důraz je kladen na důležité a potřebné regionální informace, které posluchač „upotřebí" v běžném
životě. Rádio tak zpravuje posluchače např. o dění na plzeňském magistrátu, okresních úřadech, o
probíhajících sportovních a kulturních akcích, o počasí v regionu, kurzech valut a nechyb ani obsáhlý
dopravní servis z centra města Plzně a dálnice D5 od Prahy po Rozvadov. V rámci zpravodajství jsou
posluchači pochopitelně informováni také o všech nejdůležitějších domácích i zahraničních
událostech.
• Pravidelnou zpravodajskou aktivitou je pak víkendová rubrika Událost týdne, která mapuje
nejdůležitější události uplynulých sedmi dnů v regionu.
Mluvené slovo
• Podíl mluveného slova ve vysílání 6 – 14%
Hudební dramaturgie stanice
• Proud popu zejména 90. let s větším důrazem na uvádění aktuálních hudebních novinek.
• Významnou složku ve vysílání rádia také tvoří písničková přání posluchačů, což je jedna z
nejosvědčenějších a velice atraktivních forem kontaktní podoby programu.
• Specializované hudební pořady jsou určeny především nejmladším posluchačům cílové skupiny, kteří
jsou také nejaktivnější při jejich spoluvytváření. V těchto pořadech dominují novinky z oblasti současné
taneční hudby.
Zábava a soutěže

• Obě tyto složky mají v programu komerční stanice nezastupitelné místo a kromě hudby a mluveného
slova patří k rozhodujícím prvkům určujícím tvář stanice.
Programové schéma
Zpravodajství - ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž zpravodajské relace
mi. 1 minuta).
Pondělí - pátek
0.00 - 06.00 Noční hudební proud
6.00 - 9.00 Ranní blok — „Ranní show" - kaleidoskop hudby, humoru, anket a zpráv
9.00 - 14.00 Dopolední a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Kulturní
servis, praktické informace životního stylu
14.00 - 20.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací.
20.00 - 24.00 Písničky na přání, tematické pořady
Sobota – Neděle
0.00 - 08.00 Noční hudební proud
8.00 - 18.00 Víkendový program- tok hudby, informace zaměřené na víkendové dění, kulturní
pozvánky
18.00 - 24.00 Tematické hudební pořady
Příklady jednotlivých programových prvků jsou například: autorské pořady, hudební soutěže,
kaleidoskop zajímavostí, hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata.

Jedn. identifikátor 247686 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady
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2017/459/blu
10-2017/poř. č. 21

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

6. 6. 2017, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Říčanská 2399/3,
101 00 Praha 10

ROZHODNUTÍ
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, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením §
67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence č.j. Ru/171/99)
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek,
neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 20. února 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena
žádost (č.j. RRTV/4034/2017-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (dále
jen “provozovatel“) o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99) podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název KISS a ve změně licenčních podmínek. S požadovanými změnami
Rada udělila předchozí souhlas na svém 7. zasedání roku 2017 (bod 14) dne 4. dubna 2017
(rozhodnutí č.j. RRTV/6944/2017-blu).
Následně byla Radě dne 2. května 2017 doručena žádost (č.j. RRTV/7523/2017-vra)
provozovatele o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence č.j. Ru/171/99) podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních
podmínek programu.

Provozovatel ve své žádosti navrhuje změnu licenčních podmínek v parametru zpravodajství.
Svou žádost odůvodňuje tím, že v předchozí žádosti ze dne 20. února 2017 došlo k chybě při
přepisu návrhu změny týkající se zpravodajství. Z tohoto důvodu provozovatel žádá o udělení
předběžného souhlasu s další změnou licenčních podmínek.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či 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 dne 5. května 2017 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). Žádný subjekt se k žádosti provozovatele v dané lhůtě nevyjádřil.
Změna licenčních podmínek:
Licence byla udělena v roce 1999 v licenčním řízení o více účastnících. Pro rozhodnutí o udělení
či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení.
Základní programová specifikace (Hudební stanice s vyváženým podílem informací) zůstává
beze změny.
Stav před rozhodnutím Rady
ze dne 4. dubna 2017
Současný stav dle rozhodnutí
Rady ze dne 4. dubna 2017
Stav po změně

v čase od 6.00 do 9.00 jsou zprávy vysílány každou půlhodinu; v čase
od 9.00 do 17.00 každou hodinu. V sobotu jsou zprávy vysílány v čase
od 7.00 do 12.00 každou hodinu. V neděli jsou zprávy vysílány od
10.00 do 12.00
ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž
zpravodajské relace min. 1 minuta
ve všední den od 6-9 hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin
každou hodinu (stopáž zpravodajské relace minimálně 1 minuta)

Dle změny schválené Radou rozhodnutím ze dne 4. dubna 2017 je současné vymezení
zpravodajství v licenčních podmínkách následující: “ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu,
do 18 hodin (stopáž zpravodajské relace min. 1 minuta.“ Zpravodajství vysílané v sobotu a neděli
by nebylo dle požadované změny programového schématu konkrétně vymezeno; programové
schéma pouze vymezuje, že součástí víkendového programu od 8.00 do 18.00 jsou “informace
zaměřené na víkendové dění a kulturní pozvánky“.
Provozovatel ve své žádosti navrhuje vymezit zpravodajství následovně: ve všední den od 6-9
hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin každou hodinu (stopáž zpravodajské relace minimálně
1 minuta).
Provozovatel si dle svého vyjádření ve své předchozí žádosti (žádost č. j. RRTV/4035/2017-vra
ze dne 20. února 2017) nevšiml, že došlo k chybě při přepisu návrhu změny týkající se
zpravodajství, když v druhé části věty pouhou písařskou chybou vypadlo spojení „každou hodinu".
Podle provozovatele navrhovaná změna zpřesňuje pouze text změny, která již byla
provozovatelem navržena a Radou schválena, a nepředstavuje změnu základní programové
specifikace, ani by nevedla k neudělení licence při veřejném slyšení.

Dle Rady navrhovaná změna výrazně nemění vymezení zpravodajství předmětného programu.
Vymezení zpravodajství po požadované změně pak není výraznou změnou ani oproti stavu, který
existoval před udělením souhlasu se změnou licenčních podmínek rozhodnutím Rady ze dne 4.
dubna 2017. V případě, kdy by provozovatel žádal o takovouto změnu vymezení zpravodajství již
ve své žádosti z 20. února, neměnilo by to důvody pro výše uvedené předchozí rozhodnutí Rady.
Požadované změny licenčních podmínek tedy dle Rady nemění charakter programu a nevedly
by tak k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Rada tudíž může udělit s požadovanou
změnou souhlas.
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. Podání žaloby
nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/171/99)
Rozdělovník
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
RADIO PROGLAS s.r.o., Barvičova 666/85, 60200 Brno

Příloha
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/171/99)
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou
Název programu
• KISS
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• Domažlice 94, 7 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 101,0 MHz / 0,2 kW; Klatovy 92,9 MHz / 0,5 kW; Plzeň
90,0 MHz / 10 kW; Plzeň 98,2 MHz / 0,2 kW; Příbram 107,9 MHz / 0,2 kW
Základní programová specifikace
• Hudební stanice s vyváženým podílem informací
Cílová skupina
• 18 - 39 let
Programová skladba vysílání
Rádio je koncipováno jako rodinná hudební rozhlasová stanice. Programové schéma rádia se vymezuje
především pro cílovou věkovou skupinu 18 - 39 let s přesahy do mladších i starších věkových skupin.
Profil stanice
• kontaktní rádio, které reflektuje postoje, názory a aktivity mladší a středné generace, především ve
věkové skupině 18-39 let s přesahem do mladších i starších věkových skupin
• rádio s vlastní hudební tváří, které posluchače orientuje především v oblasti středního proudu
• rádio mapující události v regionu, jehož zpravodajství a mluvené slovo se (stejně jako ostatní aktivity
rádia) orientuje na západní Čechy
• rádio veřejných aktivit (spolupráce při významných kulturních, společenských, sportovních a
humanitárních akcích)
Zpravodajství
• Důraz je kladen na důležité a potřebné regionální informace, které posluchač „upotřebí" v běžném
životě. Rádio tak zpravuje posluchače např. o dění na plzeňském magistrátu, okresních úřadech, o
probíhajících sportovních a kulturních akcích, o počasí v regionu, kurzech valut a nechyb ani obsáhlý
dopravní servis z centra města Plzně a dálnice D5 od Prahy po Rozvadov. V rámci zpravodajství jsou
posluchači pochopitelně informováni také o všech nejdůležitějších domácích i zahraničních
událostech.
• Pravidelnou zpravodajskou aktivitou je pak víkendová rubrika Událost týdne, která mapuje
nejdůležitější události uplynulých sedmi dnů v regionu.
Mluvené slovo
• Podíl mluveného slova ve vysílání 6 – 14%
Hudební dramaturgie stanice
• Proud popu zejména 90. let s větším důrazem na uvádění aktuálních hudebních novinek.
• Významnou složku ve vysílání rádia také tvoří písničková přání posluchačů, což je jedna z
nejosvědčenějších a velice atraktivních forem kontaktní podoby programu.
• Specializované hudební pořady jsou určeny především nejmladším posluchačům cílové skupiny, kteří
jsou také nejaktivnější při jejich spoluvytváření. V těchto pořadech dominují novinky z oblasti současné
taneční hudby.
Zábava a soutěže
• Obě tyto složky mají v programu komerční stanice nezastupitelné místo a kromě hudby a mluveného
slova patří k rozhodujícím prvkům určujícím tvář stanice.

Programové schéma
Zpravodajství - ve všední den od 6-9 hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin každou hodinu (stopáž
zpravodajské relace minimálně 1 minuta)
Pondělí - pátek
0.00 - 06.00 Noční hudební proud
6.00 - 9.00 Ranní blok — „Ranní show" - kaleidoskop hudby, humoru, anket a zpráv
9.00 - 14.00 Dopolední a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Kulturní
servis, praktické informace životního stylu
14.00 - 20.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací.
20.00 - 24.00 Písničky na přání, tematické pořady
Sobota – Neděle
0.00 - 08.00 Noční hudební proud
8.00 - 18.00 Víkendový program- tok hudby, informace zaměřené na víkendové dění, kulturní
pozvánky
18.00 - 24.00 Tematické hudební pořady
Příklady jednotlivých programových prvků jsou například: autorské pořady, hudební soutěže,
kaleidoskop zajímavostí, hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata.

