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ROZHODNUTI O UDĚLENI LICENCE

Účastník řízení: R T V Cheb, k.s.
Na Vyhlídce 20
Cheb
PSČ: 350 01
Statutární orgán - komplementář:
komplementář: Antonín Hofmann
komplementář: Danuše Hofmannová
Způsob jednání: Za společnost jedná pan
Antonín Hofmann.

Č.]\:Ru/118/01,éyj
Zasedání Rady 8 bod 9
Vyřizuje : F.Kučera
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, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném
znění, vydává toto

rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti RTV Cheb, k.s., se sídlem v Chebu, Na Vyhlídce 20, IČO : 18233651
licenci
k
provozování
rozhlasové
stanice
s n á z v e m RÁDIO
EGRENSIS.

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007.
2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je RÁDIO E G R E N S I S . Časový
rozsah vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební rádio' s regionálním
zpravodajstvím.

3) Technické prostředky určené k vysílání:
kmitočtová síť sestávající z kmitočtů :

92,5 MHz/1 kW MARIÁNSKÉ LÁZNĚ-DYLEŇ
93.2 MHz/1 kW C H L U M NAD OHŘÍ
88.3 MHz/0,2 kW K A R L O V Y VARY-SÍDLIŠTĚ
100,0 MHz/0,2 kW T A C H O V
dle příslušných listů technických parametrů.
V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho
žádosti o licenci č. RR 0509. Tyto údaje tvoří text 2 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.
Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4 a příloha č. 5.
Přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

?

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0509, doručená Radě dne
14.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 636,kterou účastník řízení doplnil
podáním ze dne s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní
písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice RÁDIO E G R E N S I S , výpis
z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Plzni v oddíle A, vložce 5550, ze
dne 31.1.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu ČSOB, a.s., obchodní síť IPB ze
dne 7.2.2001), předložené v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne
18.4.2001 a při veřejném slyšení dne 25.4.2001.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s §
konstatovala, že udělením licence žadateli
sdělovacích prostředcích působících v České
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě
programu.

10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění,
nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem
a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu

Rada konstatovala, že společnost RTV Cheb, k.s., je způsobilá stát se provozovatelem s licencí
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění.

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada 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. Rada rozhodla, že
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb.,
v platném znění, dne 16.3.2001.

P OUČENÍ :

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný.

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude 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 22.5.2001

PŘÍLOHA č.l
Název stanice

RÁDIO

Časový rozsah vysílání

EGRENSIS

24 hod./den

Základní charakteristika programu

Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím

A. Profil stanice.
Rádio Egrensis se od samého počátku svého vysílání profiluje jako hudební stanice
s vysokým podílem české hudební produkce a regionálního zpravodajství./.../
B. Charakteristika programu.
/.../
Program
je navržen jako hudební se zpravodajskými vstupy a regionálními
informacemi.
Hudební bloky a jejich skladba se pro období platnosti licence nedá odhadnout, avšak
úkolem rádia zůstává propagace české hudební tvorby rozmanitých žánrů a zejména tvorby
regionální.Ve zpravodajství se stále více uplatňují informace komerčního typu zaměřené
na lázeňské a zahraniční návštěvníky.
Změnou územně správních celků bude jistě potřeba ve spolupráci
s regionálním tiskem po určitou dobu zařazovat do vysílání informačně organizační bloky,
jako možnou pomoc při orientaci občanů ./.../
C. Návrh kontrolovatelných programových parametrů.
/.../ Domníváme se, že kontrolovatelným parametrem by mohl být podíl české hudby a
navrhujeme procento české k zahraniční ne méně než 30/70.
Jiným možným parametrem by mohlo být množství zpravodajských relací v denním
vysílání.
yS

Programové schéma Radia Egrensis
pondělí - pátek
06:00 zprávy, 07:00 zprávy BBC, 07.05 Písničky na přání, 07:30 ,Cteme z region, tisku,
08:00 zprávy, 08:20 To je maso, 08:45 Kultura v regionu, 09.00 zprávy, 09:30 Týdeníky záp.
novin(středa), 10:00 zprávy, 10:05 Podnikatelská inzerce, 11:00 sport, 11:05 Na kafíčko
s Katerinou(úterý, středa, čtvrtek), Dopolední kviz (pondělí, pátek), 12:00 zprávy, 12:05
Písničky na přání (pondělí, úterý, středa), 12:05 Telefonní inzerce (čtvrtek), 12:05 Cadillac
(pátek), 13:00 zprávy, 13:20 Filmové minuty rádia Egrensis, 13.30 Týdeníky západočeských
novin(středa), 14:00 zprávy, 14:20 To je maso, 14.30 Kultura v regionu(pátek), 15:00 zprávy,
15:05 Auto-moto-forum (pátek), 15:20 Kultura v regionu (pondělí-čtvrtek), 15:30 Telefonní
inzerce, 16:00 Sport, 16:10 Šibenice (pondělí - čtvrtek), 16:20 Tatínku, já chci pejska (úterý),
16:20 Maso speiál (pátek), 16:40 Šibenice losování (pátek), 17:00 zprávy, 17:05 Písničky na
přání (pondělí - pátek), 18:00 zprávy, 18:05 Podnikatelská inzerce, 19:00 přehled zprávy,
19:10 To je maso, 20:00 Black beat hour(pondělí), BPM (úterý), Larry Session (středa),
Hitparáda rádia Egrensis (čtvrtek), 3x a dost (pátek), 21-.10 Filmové minuty rádia Egrensis
(pondělí - pátek), 21:30 Večerní tulení (středa), 23:20 Červenání s doktorem Radimem
Uzlem, 00:00 Juke Box Heroe (úterý), Hvězdy z masa a kostí (středa), Z očí do ucha (pátek),
2:10 To je maso(pondělí-pátek), 4:10 Filmové minuty rádia Egrensis (pondělí-pátek)
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Programové schéma rádia Egrensis-víkend

Sobota: 07:30 počasí,
08:45 kultura v regionu
09:30 počasí
10:00 zprávy
10.05 podnikatelská inzerce
11:00 písničky na přání
12:00 zprávy
14:00 zprávy
14:30 podnikatelská inzerce
15:20 kultura v regionu
15:00 sportovní zprávy
16:00 zprávy
18:00 podnikatelská inzerce
19:00 přehled zpráv
20:00 maratón písniček na přání.

Neděle: 07:30 počasí
08:45 kultura v regionu
09:30 počasí
10:00 podnikatelská inzerce
11:00 písničky na přání
12:00Ta naše písnička česká-lidová a dechová hudba (30 min.)
14:30 podnikatelská inzerce í15:20 kultura v regionu
18:00 podnikatelská inzerce.
?

IKaždou hodinu aktuální dopravní hlášení a HORKÁ L I N K A rádia
EGRENSIS!
E . Cílová skupina recipientů.
Společnost usiluje o posluchače ve věku 25-50 let.
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz
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Účastník řízení: RTV C H E B k.s.
Dlouhá 10
350 02 Cheb

L

J

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rp/154/05
Zasedání Rády 13/ poř. č. 21
Vyřizuje: Michaela Zábojníkova

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 2 3 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, vydala dne 28. června 2005 toto <

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu RÁDIO EGRENSIS
prostřednictvím vysílačů,
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/118/01 ze dne 22. května 2 0 0 1 , ve znění pozdějších změn, s e na
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním doručeným Radě dne 27. května 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu
Rady pod č.j. 07, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 3 1 . prosince
2015.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší
dobu.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti ž á d o s t i :

•
•
•
•

•
-

•
•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 4. května 2005;
čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
řízení o vyrovnání a že nevstoupil do likvidace z 25. května 2005;
potvrzení Finančního úřadu v Chebu, že společnost RTV Cheb k.s., Antonín Hofmann a Danuše
Hofmannová ke dni 24. května 2005 nemají daňové nedoplatky;
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Chebu, že společnost RTV Cheb k.s., Antonín
Hofmann a Danuše Hofmannová ke dni 3. května 2005 nemají splatný nedoplatek na pojistném a penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění s potvrzeními :
VZP ČR - Cheb potvrzuje, že k 1 1 . květnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
VOZP ČR - Plzeň potvrzuje, že společnost RTV Cheb k.s., Antonín Hofmann, Danuše Hofmannová a
Vladislava Fenclové k 3. květnu 2005 nemá splatný nedoplatek,
OZP ČR - Karlovy Vary potvrzuje, že k 4. květnu 2005 nemá splatný nedoplatek;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace z 25. května
2005;
výpis z evidence Rejstříku trestů členů společnosti:
Komplementář-Antonín Hofmann - 13. května 2 0 0 5 - n e m á záznam,
Komplementář - Danuše Hofmannová - 13. května 2005 - nemá záznam,
Komanditista - Vladislava Fenclové - 16. května 2005 - nemá záznam;
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona z 25. května 2005.

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.;
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce
za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a ) - f ) zákona č. 231/2001 Sb.

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.

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
a licenci prodloužila na dobu do 3 1 . prosince 2015.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 16. května 2005.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne 12..o července 2005
1/

Ing. JiřfŠenkýř
pověřený místopředseda
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova q q / 6 , 1 2 0 0 0 Praha 2
Tel.:

+

420 2jn 813 830 / Fax:

+

420 27^ 810 885

www.rrtv.cz

RTVCheb,

k. s.

Dlouhá 10/42
35002 Cheb
Česká republika

S p . zn./ldent.: 2 0 1 4 / 3 1 9 / b a r / R T V
Č.j.: bar/2187/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 12 - 2014 / poř.č.: 67

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 uděluje společnosti RTV Cheb, k. s. se sídlem Dlouhá 10/42, 350 02 Cheb, identifikační číslo
18233651, 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 RÁDIO
EGRENSIS na kmitočtu 93,2 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Cheb, kmitočtu 88,3 MHz
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary, kmitočtu 92,5 MHz o vyzářeném výkonu
5 kW z vysílacího stanoviště Mariánské Lázně, kmitočtu 100,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího
stanoviště Tachova kmitočtu 107,9 MHz o vyzářeném výkonu 38 W z vysílacího stanoviště Aš na dobu do
10. října 2025.
Název programu:
RÁDIO EGRENSIS
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 93,2 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Cheb
• 88,3 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Karlovy Vary
• 92,5 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Mariánské Lázně
• 100,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Tachov
• 107,9 MHz / 38 W, vysílací stanoviště Aš
Základní programová specifikace:
Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001 ve znění pozdějších změn

2187-1

Odůvodnění:
Společnost RTV Cheb, k. s. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001
ve znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/154/05 ze dne 12. 7. 2005 prodloužena
do 31. 12. 2015.
Dne 26. března 2014 pod čj. 2331/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele RTV Cheb, k. s. o udělení
transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října
2025.
Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 2 3 1 /
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.).
Provozovatel RTV Cheb, k. s. 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 7. 4.
2014.
Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb.,
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět.

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

V Praze dne: 17.6.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t ( m a p a , 18.6.2014, d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2014.06.20 15:40:00 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha k dopisu čj. Č T Ú - 1 7 6 7 6 / 2 0 1 4 - 6 1 3 z e d n e 4. 4. 2 0 1 4 .
D i a g r a m využití rádiových kmitočtů provozovatele R T V C h e b , k.s. u r č e n ý c h pro a n a l o g o v é rozhlasové vysílání v p á s m u V K V , s t a n o v e n ý podle
v y h l á š k y č. 2 2 / 2 0 1 1 S b . ( m o d r á barva).
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-4850394

VAS DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SR ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:

RRTV/77/2016-zab
2015/222/zab/RTV
1-2016/ poř.č. 18

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vyš. a licencí

DATUM, MISTO:

7.1.2016, Praha

RTV Cheb, k. s .

Dlouhá 42/10
35002 Cheb
Česká republika

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RTV
Cheb, k. s. IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10, 35002 Cheb o změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence
č.j. Ru/118/01/1413), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov I1100,1 MHz /100 W, toto:

rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli RTV Cheb, k. s. IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10, 35002 Cheb souhlas
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01/1413), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov II 100,1 MHz /100 W,
souřadnice WGS 84:12 40 27 / 50 10 27.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Sokolov II 100,1 MHz /100
W.

Odůvodnění:

Účastník řízení RTV Cheb, k. s. zaslal Radě žádost doručenou dne 27. února 2015 č.j. 2353/15 o změnu
souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov
100,1 MHz /100 W pro program RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01/1413).
Žadatel svou žádost odůvodňuje tím, že intenzita signálů z jeho stávajících vysílačů již neodpovídá
posluchačskému standartu v důsledku rozšiřování ostatních vysílačů ve městě a jeho okolí. V případě
přidělení požadovaného kmitočtu Sokolov II 100,1 MHz / 100 W, dle žadatele dojde ke zkvalitnění
posluchačského komfortu v dané lokalitě.
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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.
Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu.
Dne 15. října 2015 č.j. 8736/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný
kmitočet:
S O K O L O V li 100,1 MHz

souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 27
ERPmax 0,1 kW
Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden
dne 12. 10. 2015 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001.
Pro Sokolov I1100,1 MHz /100 W byl stanoven počet obyvatel 33 674.
Dne 26. října 2015 Rada požádala Český telekomunikační úřad o posouzení, zda přidělením kmitočtu
Sokolov II 100,1 MHz /100 W skutečně dojde pouze ke zkvalitnění signálu na již pokrytém území, nebo
zda nedojde k neefektivnímu využití tohoto kmitočtu, nebo zda se nebude jednat o vstup na nové území,
na kterém provozovatel RTV Cheb k. s. dosud nevysílal.
Český telekomunikační úřad se k tomuto vyjádřil v tom smyslu, že technické parametry VKV kmitočtu
Sokolov II 100,1 MHz byly zkoordinovány tak, aby byla zaručena vzájemná kompatibilita s kmitočty
stávající VKV sítě. Tím je možné předmětný VKV kmitočet využít pro šíření jakéhokoli rozhlasového
programu.
Společnosti RTV Cheb, k. s. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím
souboru technických parametrů Cheb 93,2 MHz / 1 kW, Karlovy Vary 88,3 MHz / 0,2 kW, Mariánské
Lázně 92,5 MHz / 5 kW, Tachov 100,0 MHz / 0,2 kW.
Jediným žadatelem o předmětnou licenci byl účastník tohoto řízení.
Další soubor technických parametrů, na kterých RTV Cheb, k. s. provozuje rozhlasové vysílání programu
RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01/1413) je: Aš 107,9 MHz/0,038 kW.
Při rozhodování o žádosti společnosti RTV Cheb, k. s. o přidělení souboru technických parametrů
Sokolov II 100,1 MHz / 100 W 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 S b .
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.
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Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Sokolov II 100,1 MHz zaslaný Českým
telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače na
základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. Z těchto
map je zřetelné, že se nejedná o vstup na nové území, přesto, že žadatel na tomto kmitočtu své vysílání
neprovozoval. Jde pouze o nepatrnou změnu území pokrytou signálem z nově zkoordinovaného
stanoviště.
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.
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"),
z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého
území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o změně územního rozsahu
vysílání.
Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo vliv na
posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona č. 231/2001 Sb.
a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci hodnocené.

Poučení:

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

Ivan Krejčí

předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (mapa, 20.10.2015, mapa Sokolov II 100,1 MHz)

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí
Date: 2016.01.11 00:43:19+01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 2 k dopisu čj. CTU-67 767/2015-613 ze dne 12.10. 2015.
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače SOKOLOV II 100,1 MHz (modrá
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb.
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (33 674 obyvatel)

Jedn. identifikátor 266059 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/4002/2018-str
RRTV/2017/1097/str
1-2018/poř. č. 4

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

9.1.2018, Praha

RTV Cheb s. r. o.
Dlouhá 42/10
PSČ 350 02 Cheb
První rozhlasová s.r.o.
Koperníkova 794/6
PSČ 120 00 Praha 2

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 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., správního řádu, v platném znění (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti RTV Cheb, s.r.o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350 02
Cheb, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01 ze dne 22.5.2001) dle § 21 odst. 1
písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 29. listopadu 2017 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/17008/2017-vra) společnosti RTV
Cheb, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
licenčních podmínek programu.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) 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.

Srovnání licenčních podmínek:

Původní
stav

Požadovaná
změna

Základní
programová
specifikace

Hudební formát

Hudební rádio
s regionálním
zpravodajstvím

Česká hudební
tvorba rozmanitých
žánrů. Podíl české
hudby k zahraniční
ne méně než 30/70

Hudební rádio
s regionálním
zpravodajstvím

Podíl české a
slovenské hudební
tvorby k produkci
zahraniční
neklesne pod 30%.

Zpravodajství a
servisní informace

Zpravodajské vstupy
s regionálními
informacemi.

Mluvené
slovo

Cílová
skupina

Podíl
neuveden

25 – 50 let

Podíl
neuveden

Primární 25
– 50 let,
sekundární
20-24 let a
51-59 let

Podíl neuveden

V pracovní dny v čase 5
až 18 h minimálně
jedenkrát v hodině. V
sobotu v čase 6 až 10 h
a v neděli a ve svátek v
čase 14 až 18 h
minimálně jednou do
hodiny. Každá hlavní
zpravodajská relace
bude obsahovat podle
potřeb veřejnosti
sportovní
informace a servisní
informace o počasí a
dopravní servis.

Součástí návrhu nových licenčních podmínek je nové programové schéma, které je nyní
rozděleno do „daypartů“. Jedná se o Ranní vysílání, Dopolední vysílání, Odpolední vysílání,
Večerní vysílání a Víkendové a sváteční vysílání. Původní programové schéma bylo definováno
jednotlivými programovými prvky a konkrétními pořady.
Provozovatel rovněž požádal o zrušení pořadů Vzkazy s písničkou, Písničkový maratón, Hrajeme
první směně, Blesková inzerce, Horoskop, Hitparáda, Gratulace, Klubové večery.
Dále také pořadů Kam za kulturou (informace z této rubriky budou součástí servisních informací,
případně zpravodajství), To je Maso, Filmové minuty, Host rádia Egrensis (informace, které tyto
rubriky obsahovaly, zůstanou i nadále ve vysílání).
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 1. prosince 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 totožných souborů technických parametrů
byly zamítnuty).

Dne 6. prosince 2017 bylo Radě doručeno podání (č.j. RRTV/17537/2017-vac) pana Michala
Martinka, ve kterém je uvedeno:
Provozovatel programu „RÁDIO EGRENSIS" společnost RTV Cheb s.r.o. žádá Radu o
úpravu licenčních podmínek spočívající ve změně programového schématu, které podle
provozovatele již neodpovídá aktuální situaci na rozhlasovém trhu. V čem konkrétně však
provozovatel nespecifikuje.
Provozovatel žádá zejména o úpravu programového schématu a odvolává se na potřeby
posluchačů, které má podloženy relevantními analýzami a průzkumy. Tyto podklady však Radě
k posouzení nepředkládá. Setrvalá poslechovost tohoto rádia a zejména věrnost posluchačů
(podle průzkumu Mediaprojekt právě posluchači rádia Egrensis patří k nejvěrnějším) potvrzuje
přesný opak toho, co je požadováno v žádosti o změnu programového schématu. Posluchači
jsou s dosavadním programovým schématem spokojení, vyhovuje jim a jeho žádnou změnu
nepožadují. V žádosti je požadováno zrušení velkého množství pořadů a rubrik, které jsou
posluchači oblíbené. Tvrzení, že v současné době již „ztratily tyto pořady a rubriky svou oblibu
a tím pádem ve vysílání své opodstatnění" není ničím doloženo. Jaké jiné, než regionální rádio
by například mělo vysílat pořad „Kam za kulturou", Blesková inzerce" apod.? Dále není z nově
požadovaných licenčních podmínek jasný podíl mluveného slova (moderace) a hudby během
pracovních dnů i víkendů.
Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že požadované změny licenčních
podmínek pro program „RÁDIO EGRENSIS" jsou natolik zásadní, že by vedly k neudělení
platné licence. Žádám tímto Radu o odborné posouzení daného stavu a rozhodnutí, které bude
plné v souladu s platnými zákony a bude ku prospěchu posluchačů. Bylo by škoda, kdyby
zaniklo jedno z nejstarších regionálních rádií v republice.
Pan Michal Martinek ve svém vyjádření neuvádí konkrétní relevantní skutečnosti, pro které by
požadovaná změna licenčních podmínek měla vést k neudělení licence na základě veřejného
slyšení. K námitce absence vymezení podílu mluveného Rada uvádí, že podíl mluveného slova
nebyl v licenčních podmínkách uveden ani v době udělení předmětné licence a nejedná se tedy
o skutečnost, která by měla mít za následek neudělení licence na základě veřejného a tudíž také
neudělení souhlasu s požadovanou změnou licenčních podmínek. Ve zrušení jednotlivých
pořadů rovněž nelze takový důvod spatřovat.
Po zhodnocení celé žádosti Rada konstatovala, že požadovaná změna licenčních podmínek by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Licence byla udělena před nabytím
účinnosti zákona č. 231/2001 Sb., tedy v době, kdy jednotlivá kritéria uvedená v žádosti o licenci
nebyla samostatně bodově hodnocena. Požadovaná změna licenčních podmínek rovněž
jednotlivé měřitelné parametry vysílání výrazným způsobem nemění, přičemž základní
programová specifikace zůstává beze změny. Vzhledem ke všemu shora uvedenému Rada
rozhodla o udělení souhlasu s požadovanou změnou, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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

Příloha
Licenční podmínky programu RÁDIO EGRENSIS
Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní programová specifikace:

Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím

Charakteristika programu:
Hudební formát:
Vysoký podíl české hudby, s primární cílovou skupinou 25-50 let, podíl české a slovenské
hudební produkce neklesne pod 30 %.
Podíl zpravodajských a servisních informací:
Jak už bylo uvedeno výše, RÁDIO EGRENSIS je hudební rádio s akcentem na servisní
informace a zpravodajství. Velký důraz přitom klademe na regionální dění. Počet a umístění
zpravodajských relaci: v pracovní dny v čase 5 až 18 h minimálně jedenkrát v hodině. V sobotu
v čase 6 až 10 h a v neděli a ve svátek v čase 14 až 18 h minimálně jednou do hodiny. Každá
hlavní zpravodajská relace bude obsahovat podle potřeb veřejnosti sportovní informace a
servisní informace o počasí a dopravní servis.
Základní programové schéma:
Jednoduchost, důraz na servisní informace a zejména minimálně přerušovaný tok hudby.
Takto by se dalo ve stručnosti shrnout základní programové vymezení RÁDIA EGRENSIS.
Posluchačům nabízíme poctivé hudební rádio, které chce hlavně hrát písničky. Plynulost
hudebního schématu se narušuje mluveným slovem pouze v případě, že to má skutečný
smysl. Poměr hudby a mluveného slova ale samozřejmě není v našem vysílání jednotvárný a
neměnný. Mění se v závislosti na potřebách posluchačů v jednotlivých fázích dne. Programové
schéma RÁDIA EGRENSIS není založené na pořadech a rubrikách, ale na plynulosti a pouze
v minimální míře přerušovaném toku hudby.
Ranní vysílání
Největší podíl mluveného slova je v ranním vysílání, což je ostatně přirozené. Aktuální čas,
nejdůležitější zprávy, předpověď počasí a dopravní zpravodajství – přesně to jsou stěžejní
informace, které jsou spolu s hudbou pilířem ranního vysílání RÁDIA EGRENSIS ve všední
den. A toto vše aktualizujeme každou půlhodinu. Kromě výše uvedeného zpravodajského
servisu jsou náplní ranního vysílání i zajímavé pozvánky, očekávané události a rozhovory s
hosty.
Ranní zpravodajský přehled je z celého dne nejrozsáhlejší. V průběhu rána se naše redakce
snaží postupně aktualizovat všechny zásadní informace a doplňovat do vysílání aktuální
reakce a data.
Jednou z dominant ranního bloku RÁDIA EGRENSIS je podrobná předpověď počasí. V jeho
prezentaci se opíráme o aktuální data a informace od meteorologů i našich posluchačů.
Dopolední vysílání
V dopoledním vysílání roste podíl hudby a lehce klesá podíl mluveného slova. Posluchači ráno
získali základní přehled o všem podstatném z dění v České republice, v zahraničí i v regionu,
kde žijí a pracují. Dopoledne jim pak rádio vytváří příjemnou hudební kulisu, kterou doplňují
vstupy na aktuální téma.
Naší strategií je dopoledne vybírat skutečně to podstatné a posluchačům to servírovat
přehledným a jasným způsobem. Stejně jako ráno jsou i dopoledne náplní vysílání RÁDIA
EGRENSIS rozhovory s hosty, zajímavosti z domova i ze světa, očekávané události, případně

i soutěže a kvízy. Zpravodajské informace jsou během dopoledne zpracovávány spíše do
podoby přehledu základních aktualit.
Odpolední vysílání
Také odpoledne je v hlavní roli vysílání RÁDIA EGRENSIS hudba. Postupně ale přibývá
akcent na zpravodajský přehled a monitorování dopravních aktualit.
Zatímco dopoledne je u zpravodajství stěžejní zejména stručný přehled toho nejdůležitějšího
z dění doma, ve světě a v regionu, odpoledne už můžeme reagovat na přibývající události
daného dne. S tím souvisí i větší důraz na čerstvé reakce a komentáře.
Odpoledne je více důležitý i přehled aktualit ze silnic a dálnic. Dopravní zpravodajství je
součástí našeho vysílání v každé hodině a kromě agenturních informací klademe důraz i na
aktuální hlášení přímo od samotných řidičů.
Pravidelnou součástí odpoledního vysílání je i předpověď počasí – odpoledne už s důrazem
na následující den. Stejně tak i kromě očekávaných událostí na daný den přidáváme to
nejdůležitější z akcí následujícího dne.
Večerní vysílání
Večerní vysílání RÁDIA EGRENSIS je primárně založeno na hudební produkci. Zpravodajské
informace jsou omezeny na minimum.
Víkendové a sváteční vysílání
Víkend je na RÁDIU EGRENSIS ve znamení písniček. Tok hudby je o víkendu a během
státních svátků v maximální možné míře nepřerušován. Pravidelnou součástí víkendového
programu jsou i tematické rozhovory s oblíbenými hudebními interprety a známými
osobnostmi.
Podíl mluveného slova je menší než ve všední den a důraz je kladen především na aktuální
informace, dopravní zpravodajství, předpověď počasí a také tipy na zajímavé akce, které se
konají v daném regionu.
Kontrolované programové prvky:
1. Podíl české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční neklesne pod 30 %.
2. Počet a umístění zpravodajských relací: v pracovní dny v čase 5 až 18 h minimálně
jedenkrát v hodině. V sobotu v čase 6 až 10 h a v neděli a ve svátek v čase 14 až 18 h
minimálně jednou do hodiny.
3. Každá hlavní zpravodajská relace bude obsahovat podle potřeb veřejnosti sportovní
informace a servisní informace o počasí a dopravní servis.

Jedn. identifikátor 267756 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/5151/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

23. 1. 2018, Praha

RTV Cheb s. r. o.
Dlouhá 42/10
35002 Cheb

RRTV/2017/1153/zab
2-2018/poř. č. 55

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
přijala ve věci žádosti provozovatele RTV Cheb s. r. o., IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10,
35002 Cheb o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence Ru/118/01), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Aš 107,9 MHz
/ 0,038 kW, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli RTV Cheb s. r. o., IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10, 35002
Cheb souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO EGRENSIS (licence Ru/118/01), a to se
změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
souřadnic kmitočtu Aš 107,9 MHz / 0,038 kW na souřadnice WGS84: 12 11 46 / 50 13 24.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Aš 107,9 MHz /
0,038 kW souřadnice WGS84: 12 11 46 / 50 13 24.
Odůvodnění:
Účastník řízení RTV Cheb s. r. o. zaslal Radě žádost doručenou dne 15.12.2017
č.j. RRTV/17799/2017-vra o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO EGRENSIS (licence
č.j.: Ru/118/01), a to o změně souřadnic kmitočtu Aš 107,9 MHz / 0,038 kW, stávající souřadnice
WGS 84: 12 11 51 / 50 12 46 na nové souřadnice WGS 84: 12 11 46 / 50 13 24.
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 15.01.2018 č.j. RRTV/4754/2018-vra ve znění doplnění ze dne 18. 01 2018
č.j.: RRTV/5065/2018-vra obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný
kmitočet:
AŠ 107,9 MHz
souřadnice WGS84: 12 11 46 / 50 13 24
ERPmax (dBW) = 15,8
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o
způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných
kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 3. 1. 2018 a použita databáze obyvatel ČR
z roku 2011.
Pro Aš 107,9 MHz / 0,038 kW (15,8 dBW) byl stanoven počet obyvatel 17 408.
Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání RÁDIO EGRENSIS
(licence č.j.: Ru/118/01) se základními kmitočty: Cheb 93,2 MHz / 1 kW, Karlovy Vary 88,3 MHz
/ 0,2 kW, Mariánské Lázně 92,5 MHz / 5 kW a Tachov 100,0 MHz / 0,2 kW.
Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 17 408 obyvatel
z nového stanoviště kmitočtu Aš 107,9 MHz / 0,038 kW dojde v důsledku změny stanoviště ke
zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 1 221.
Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí
území větších parametrů.
Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21,
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního
rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o
změně územního rozsahu vysílání.

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo
vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona
č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci
hodnocené.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání
žaloby nemá odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa - diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání
VKV vysílače Aš 107,9 MHz / 0,038 kW, souřadnice WGS84: 12 11 46 / 50 13 24.

Příloha k čj. ČTÚ-78 366/2017-613

Diagram využití rádiového kmitočtu AS 107,9 MHz stanovený výpočtem podle vyhlášky
č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání ve vybraných
kmitočtových pásmech – modrá barva.
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Jedn. identifikátor 272077-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/7779/2018-str
RRTV/2018/144/str
5-2018/poř. č. 9

RTV Cheb s. r. o.
Dlouhá 42/10
PSČ 350 02 Cheb

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

6.3.2018, Praha

První rozhlasová s.r.o.
Koperníkova 794/6
PSČ 120 00 Praha 2

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 10 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., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti RTV Cheb, s.r.o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350 02 Cheb,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01 ze dne 22.5.2001) dle § 21 odst. 10 zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) provozovatele
MEDIA BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného programu.

Odůvodnění:
Dne 29. ledna 2018 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j. RRTV/5751/2018vra) společnosti RTV Cheb, s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01)
podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK
(licence č.j. Ru/32/99) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného programu.
Podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového vysílání s licencí
po předchozím souhlasu Rady přejímat program jiného provozovatele rozhlasového vysílání s licencí
včetně identifikace přejímaného programu, pokud tím nedojde ke změně základní programové specifikace.
Provozovatel vysílání s licencí nesmí přebírat program ani části programu od provozovatele vysílání ze
zákona.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 31. ledna 2018 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 totožných souborů technických parametrů byly zamítnuty).
Žádný účastník řízení se k podané žádosti nevyjádřil. Jediné podání, které bylo k předmětnému řízení Radě
doručeno, není od účastníka řízení. Dne 6. února 2018 bylo Radě doručeno podání (č.j. RRTV/6117/2018vac) pana Michala Martinka, ve kterém je uvedeno:

Provozovatel z neznámých příčin žádá o přejímání celého programu rádia Blaník včetně identifikace
stanice. Domnívám se, že k takovému kroku nejsou žádné pádné důvody. Přejímáním programu rádia
Blaník dojde ke zničení zavedené rozhlasové stanice rádio Egrensis. která je v daném regionu již
etablovaná a oblíbená. Rádio Blaník vysílající z Prahy nikdy nemůže informačně pojmout dění v regionu
„Egrensis" tak, jako stanice sídlící v centru regionu. Již nyní ve vysílání rádia Blaník chybí větší množství z
práv z regionů ve kterých vysílá, pozvánky na kulturní akce, rozhovory se zajímavými lidmi z daného
regionu apod.. Toto všechno rádio Egrensis nabízí v dostatečném množství a kvalitě. Přejímaný program
rádia Blaník tak rozhodně v žádném případě nebude přínosem pro posluchače stávajícího programu rádia
Egrensis, ale naopak dojde k výraznému omezení nabídky kvalitního vysílání.
Navíc v daném regionu již rádio Blaník vysílá na totožném území jako rádio Egrensis a přejímáním
programu rádia Blaník by došlo ke zbytečnému dublování daného programu a neefektivnímu využití
vysílacích frekvencí hned v několika lokalitách. Na některých místech (např. Karlovy Vary) by tak rádio
Blaník vysílalo nejen ze stejné lokality, ale dokonce i ze stejného anténního systému!
Případným schválením přejímání programu rádia Blaník by podle mého soudu došlo k zásadnímu omezení
plurality programové nabídky a informací v dané oblasti a tím tak k porušení zákona č.231/2001 Sb. v § 4
odst. 2 o rozhlasovém a televizním vysílání
Z porovnání základních programových specifikací (Rádio BLANÍK - Hudební regionální stanice / RÁDIO
EGRENSIS - Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím) vyplývá, že v důsledku přejímání programu
nedojde ke změně základní programové specifikace programu RÁDIO EGRENSIS.
Pan Michal Martinek ve svém vyjádření poukazuje na ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., dle
kterého Rada dohlíží mj. na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky, nicméně zajištění plurality
informací v rozhlasovém a televizním vysílání blíže upravují §55 - §56 zákona č. 231/2001 Sb.
Přestože v důsledku udělení požadovaného souhlasu může v některých lokalitách dojít ke zdvojení vysílání
programu Rádio BLANÍK, nejedná se o zákonný důvod, který by měl mít za následek neudělení souhlasu
s požadovanou změnou a Rada rozhodla o udělení souhlasu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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

Jedn. identifikátor 280124-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
blu
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/12849/2018-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

5. 6. 2018, Praha

RTV Cheb s. r. o.
Dlouhá 42/10,
35002 Cheb

2018/336/blu
10-2018/poř. č. 28

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b),
§ 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 3 a § 31 odst. 5 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., správního řádu, v platném
znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti RTV Cheb, s. r. o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350
02 Cheb, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) dle § 21 odst. 1 písm.
d) a § 31 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
tj. v zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a reklamy s regionálně
odlišným obsahem neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 30. března 2018 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost (č.j.
RRTV/8921/2018-vra) provozovatele RTV Cheb s. r. o. (dále jen „provozovatel“) o udělení
předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) podle ustanovení §
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
a to o udělení souhlasu se zařazováním pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a
reklamy s regionálně odlišným obsahem; podle žádosti provozovatele se má konkrétně jednat o
zpravodajství, servisní informace (počasí, doprava, kulturní pozvánky) a reklamu s regionálně
odlišným obsahem, uzpůsobeným pro region Západních Čech. Provozovatel podle své žádosti
chtěl rovněž identifikovat vysílaný program jedenkrát za hodinu jako „Rádio BLANÍK Západní
Čechy“.
Z předmětné žádosti nebylo patrno, jaký je provozovatelův záměr ve věci označování vysílaného
programu. Vzhledem k tomu, že provozovateli byl udělen souhlas s přejímáním programu Rádio

BLANÍK, a to včetně identifikace přejímaného programu, je provozovatel povinen identifikovat
vysílaný program jako Rádio BLANÍK. Provozovatel přitom ve své žádosti o udělení souhlasu se
zařazováním pořadů a dalších částí vysílání s regionálně odlišným obsahem uváděl, že by chtěl
identifikovat vysílaný program jedenkrát za hodinu jako „Rádio BLANÍK Západní Čechy“.
Z žádosti provozovatele přitom nebylo patrno, zda by byl takto identifikován pouze tento
regionálně šířený obsah, či zda by bylo takto identifikováno vysílání programu jako celku.
Z žádosti tedy nebylo patrno, o jakou úpravu identifikace programu provozovatel žádá, a v této
části tudíž žádost provozovatele obsahovala závažné nedostatky. Na základě toho předseda
Rady usnesením č.j. RRTV/9145/2018-blu rozhodl o přerušení řízení a stanovil provozovateli
lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy k odstranění nedostatků žádosti.
Na tuto výzvu provozovatel reagoval podáním č.j. RRTV/10256/2018-vra, ve kterém zúžil
předmět své žádosti, kdy ze žádosti vypustil žádost o možnost identifikovat vysílaný program
jedenkrát za hodinu jako „ Rádio BLANÍK Západní Čechy ". Provozovatel uvedl, že podle něj toto
zúžení předmětu žádosti bude mít za důsledek odstranění nedostatků v zaslané žádosti
spočívající v nejasnosti ohledně identifikace vysílaného programu či jeho částí s regionálně
odlišným obsahem.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 14. května 2018 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 totožných souborů technických parametrů
byly zamítnuty). Další účastníci řízení byli následně vyrozuměni i o podání č.j. RRTV/10256/2018vra, ve kterém provozovatel zúžil předmět své žádosti. Žádný subjekt se ve stanovené lhůtě
nevyjádřil.
Podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel rozhlasového nebo
televizního vysílání oprávněn do vysílání současně zařazovat i pořady, programové prvky a další
části vysílání, zejména reklamu a teleshopping, s regionálně odlišným obsahem. Provozovatel
celoplošného rozhlasového a televizního vysílání s licencí je povinen vysílat celoplošně bez
zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a reklamy s regionálně odlišným
obsahem minimálně 85 % týdenního vysílacího času.
Vzhledem k tomu, že zařazováním prvků s regionálně odlišným obsahem dochází ke změně
programové skladby, mění se tím i licenční podmínky programu. Provozovatel je tudíž povinen
požádat Radu o předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. Podle tohoto ustanovení 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 se
změnou 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.
Ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. nijak nespecifikuje případná omezení pro
zařazování prvků s regionálně odlišným obsahem, vyjma omezení množství těchto prvků ve
vysílání pro provozovatele celoplošného vysílání. Žádná omezení nejsou stanovena ani pro
případ, kdy provozovatel přejímá program jiného provozovatele včetně identifikace přejímaného
programu. V takovémto případě provozovatel kromě přejímaného programu prostřednictvím
odpojování zařazuje lokální vstupy ve smyslu stanovení § 31 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.

Zařazování prvků s regionálně odlišným obsahem není samo o sobě změnou, která by snižovala
přínos programu pro posluchače. Není to ani změna, která by znamenala pro posluchače snížení
přínosu programu, který je provozovatelem přejímá, tj. programu Rádio BLANÍK. Rádio BLANÍK,
není to ani změna, která by znamenala pro posluchače z tohoto regionu snížení přínosu
programu, který je provozovatelem přejímán. Zařazovat prvky s regionálně odlišným obsahem
pak provozovateli výslovně umožňuje ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Vzhledem
k tomu, že provozovatel není provozovatelem celoplošného vysílání, nevztahuje se na něj
povinnost vysílat celoplošný obsah minimálně 85 % týdenního vysílacího času.
Požadovaná změna tedy není zásadní změnou licenčních podmínek programu a nevedla by tudíž
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Rada tedy mohla s požadovanou změnou
udělit 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

Rozdělovník
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2

Příloha
Licenční podmínky programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01)
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou

Název programu
• RÁDIO EGRENSIS
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Základní programová specifikace
• Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím
Provozovateli byl udělen souhlas s přejímáním programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99)
včetně identifikace přejímaného programu.
Provozovateli byl udělen souhlas se zařazováním pořadů a dalších částí vysílání,
programových prvků a reklamy s regionálně odlišným obsahem

Jedn. identifikátor 283560-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14880/2018-str
RRTV/2018/681/str
12-2018/poř. č. 15

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

17.7.2018, Praha

RTV Cheb s. r. o.
První rozhlasová s.r.o.

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., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti RTV Cheb, s. r. o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350 02 Cheb,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25%
české a slovenské hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení.
Odůvodnění:
Dne 22. června 2018 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/13162/2018) společnosti RTV Cheb, s.r.o. o
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) podle ustanovení § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské hudby oproti hudbě
zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské hudby z celkové hudební produkce.
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) 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 dne 28. června 2018 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 totožných souborů technických parametrů byly zamítnuty). Žádný subjekt
se k podané žádosti nevyjádřil.

Změna licenčních podmínek:

Hudební formát – poměr české
a slovenské hudby oproti hudbě
zahraniční

Současný stav

Požadovaná změna

minimálně 30% české a
slovenské hudby z celkové
hudební produkce

15 – 25% české a slovenské
hudby z celkové hudební
produkce

Požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení,
neboť není nikterak zásadního charakteru. Parametr podílu české a slovenské hudební produkce k
produkci zahraniční není sám o sobě svébytným kritériem, které by bylo v rámci licenčního řízení
samostatně bodově hodnoceno.
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

Rozdělovník
RTV Cheb s. r. o., Dlouhá 42/10, 35002 Cheb
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2

Jedn. identifikátor 350326-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/9552/2020-str
RRTV/2020/414/str
10-2020/poř. č. 7

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

26.5.2020, Praha

JUDr. Olga Erhartová, advokátka
6vbhqs9
MEDIA BOHEMIA a.s.
z5pe5hw
RTV Cheb s. r. o.
5vnye4n
PS KŘÍDLA, s.r.o.
b4gvmn4
Gama media s.r.o.
9w87mie

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností RTV
Cheb s. r. o., IČ: 182 33 651, PS KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499,
formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586.

Odůvodnění:
Dne 20. dubna 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/6365/2020-vra) právního zástupce provozovatelů
rozhlasového vysílání MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, RTV Cheb s. r. o., IČ: 182 33 651, PS
KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, JUDr. Olgy Erhartové, advokátky, o
udělení souhlasu s přeměnou provozovatelů rozhlasového vysílání RTV Cheb s.r.o., IČO: 182 33 651, PS
KŘÍDLA, s.r.o., IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, coby zanikajících společností, formou
fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČO: 267 65 586.
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 24. dubna 2020 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady.
Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku.
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.

Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. disponuje 100% majetkovou účastí ve všech výše uvedených
společnostech.
V důsledku požadované změny nedojde k porušení ustanovení § 56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada zde vycházela z výpočtu pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých
provozovatelů, majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů, který byl proveden
Českým telekomunikačním úřadem ve dnech 20. září až 17. října 2019.
Požadovaný souhlas je rovněž v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
a Rada tudíž souhlas s předmětnou fúzí udělila, přičemž jejím rozhodným dnem je datum 1.1.2020.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

