RADA C E S K E REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání

v.

1 0 0 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: info@rrtv.cz

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ

http://www.rrtv.cz

LICENCE

Účastník řízení: Rádio Krumlov, s.r.o.
Panská 19
Český Krumlov
PSČ: 381 01
Jednatel: Bedřich Pingitzer
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel
J

samostatně.

C.j.: Ru/280/00
Zasedání Rady 21 bod 39
Vyřizuje : F.Kučer a
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. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném
znění, vydává toto
rozhodnutí:

1) Rada uděluje společnosti Rádio Krumlov, s.r.o., se sídlem v Českém Krumlově, Panská 19,
IČO: 26026295,
licenci
k
provozování
rozhlasové
stanice
s
n á z v e m Rádio Krumlov.

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 3.5.2001 do 3.5.2007.
2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V I I , název stanice je Rádio Krumlov. Časový rozsah vysílání
je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební stanice s vyváženým podílem
informací. 10 % podíl mluveného slova.

3) Technické prostředky určené k vysílání

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů :

99,3 MHz/1 kW ČESKÝ K R U M L O V
87,8 MHZ/ 0,1 kW ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 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 výsc c i t o v a n é h o v.nkimn v jrlio
žádosti o licenci č. RR 0484. Tyto údaje tvoří text 2 stran přílohy C. 1 tohoto r o z h o d n u t í .
Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2 a příloha č. 3.
Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0484, doručená Radě dne
7.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2359, doplněná podáním
doručeným Radě dne 22.8.2000 a evidovaným pod č.j. 2609, s údaji stanovenými v § 11 zákona č.
468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové stanice Rádio
Krumlov, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddíle C, vložce 9899, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Raiffeisenbank a.s
v Praze, pobočka nám. Svornosti 15 ze dne 3.8.2000), předložené v průběhu správního řízení a
projednané při předběžném slyšení dne 19.9.2000 a při veřejném slyšení dne 3.10.2000.
Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění,
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných
sdělovacích prostředcích působících v České republice. 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 Krumlov, s.r.o., je způsobilá stát se provozovatelem
s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění.
O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
zákona č. 468/91 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 23.8.2000.
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 7.11.2000

Ing. Martin Muchka
místopředseda^Rády-Ceské republiky pro
rozhlasová televizní vysílání

Příloha č.l
Název stanice:

Radio Krumlov

Časový rozsah vysílání:

0 - 2 4 hodin denně

Základní charakteristika programu:

Hudební stanice

...10% podíl nJuveného slova

Programová skladba vysílání:
a) Profil stanice
1. Hudební rozhlasová stanice - zaměření na hudbu středního proudu.
2. Mluvené slovo s orientací na region.
3. Zpravodajství z větší části zaměřené na region Č. Krumlov a Č. Budějovice.
b) Charakteristika programu
/.../ Podíl mluveného slova v poměru kjedn£ hodině vysílání neklesne v období
jednoho týdne pod průměr 10%. Do tohoto podílu mluveného slova se započítává čas
autoreklamy a nezapočítává se čas reklamy. /.../Zpravodajství chceme orientovat
především na region. Bude však obsahovat i další prvky /.../: zprávy z domova a ze
zahraničí, sport, počasí, zprávy z dopravy. /.../ Zpravodajství bude vysíláno v pracovní
dny od 6. 00 do 18. 00 (viz vysílací schéma).
/.../ chceme informovat posluchače o kulturních a společenských akcích, které svým
významem přesahují rámec regionu. .,
Hudba
Hudební dramaturgie radia odráží celkové zaměření stanice na cílovou skupinu 18 až
35 let s přesahy do mladších i starších věkových skupin. Orientace je převážně na hudební
směry středního proudu.
Součástí hudebních pořadů budou hitparády, sestavované buď na základě hlasů
posluchačů nebo na základě prodejnosti hudebních nosičů. /.../V programech budou
zastoupeny i písničky na přání, což je velice oblíbená forma interaktivního pořadu. /.../

c) Návrh kontrolovatelných programových parametrů
Jako kontrolovatelný parametr navrhuji podíl mluveného slova dle žádosti 10 %.
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d) Návrh vysílacího schématu
Pondělí až pátek
00 - 06
06 - 09

09 - 14
14-18
18-20
20 - 24

Noční hudební proud jako nepřetržitý tok hudby, přerušovaný občasnými vstupy
moderátora. Podíl mluveného slova bude minimální.
Ranní blok - kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv. Zprávy budou každou
půl hodinu. V tomto bloku bude největší podíl mluveného slova z celého dne. Tento
blok je doplněn zprávami o dopravě, sportu, počasí, drobnými kvízi.
Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy budou na začátku
každé hodiny. Kulturní servis a hlavní soutěže stanice.
Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. Zprávy budou na začátku
každé hodiny. Zajímavosti z kultury.
Hitparáda hudebních novinek podle hlasů posluchačů.
Písničky na přání. Telefonické vstupy posluchačů do vysílání.
j

Sobota
00 - 06
06-12
12-18
18-24

Noční hudební proud jako nepřetržitý tok hudby, přerušovaný občasnými vstupy
moderátora. Podíl mluveného slova bude minimální.
Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními žánry a soutěžemi.
Písničky na přání. Pozvánky na kulturní pořady.
Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými hudebními žánry,
písnička na přání a typy na víkend.
Sobotní Dance party - taneční hudba pro.mladé s drobnými zajímavostmi ze světa
pop-music.

Neděle
00 - 06
06-12
12-18
18-24

Noční hudební proud jako nepřetržitý tok hudby, přerušovaný občasnými vstupy
moderátora. Podíl mluveného slova bude minimální.
Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními žánry a soutěžemi.
Písničky na přání. Pozvánky na kulturní pořady.
Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými hudebními žánry,
písnička na přání a typy na víkend.
Konec víkendu - hudební blok převážně klidnější taneční hudbou

e) Cílová skupina recipientů
Našim cílem je oslovit hlavně posluchače v rozmezí 1 8 - 3 5 let. Některé hudební
programy budou určeny pro starší i mladší posluchače.
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RADA CESKE REPUBLIKY
pro rozhlasové a televizní vysílání
100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz

Rozhodnutí o změně licence

Účastník řízení: Rádio Krumlov, s.r.o.
Panská 19
381 01 Český Krumlov

Rz/132/01 f/lffO
Zasedání Rady 8 bod 14
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Bartošík

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
v platném znění, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu),
v platném znění, toto

rozhodnutí:

Změny licence k provozování rozhlasového vysílání udělené na základě rozhodnutí čj. Ru/280/00
ze dne 7.11.2000, ve znění pozdějších změn, o které účastník řízení požádal dopisem ze dne
12.3.2001, doručeným Radě dne 13.3.2001 a evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j.
1007, spočívající ve:
1) změně ve složení statutárního orgánu společnosti na:
jednatel: Bedřich Pingitzer, r.č. 561004/1987, Panská 19, Český Krumlov
jednatehRadovan Vaškovič, r.č. 570827/0238, Kapitulská 10, Praha 4
jednatel: Andrew Dower, povolení k pobytu BA 592770, Jana Masaryka 10/108, Praha 2
jednatel: Michal Mlejnek, r.č. 640810/1832, Lísky 50, Brno
Způsob jednání za společnost: jménem společnosti jednají a podepisují dva jednatelé společně.

2) změně ve složení společníků na:
společník: Bedřich Pingitzer, r.č. 561004/1987, výše vkladu 51.000,-Kč
společník: Rádio Investments s.r.o., IČO 25131664, výše vkladu 49.000,-Kč
3) změně názvu rozhlasové stanice na :
„Kiss jižní Čechy",

se

schvalují.

Provozovatel s licencí je povinen předložit Radě výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne
zapsání předmětných změn v obchodním rejstříku.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
v platném znění.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném
znění, dne 21.5.2001.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat ^opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho doručení. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady v téže
lhůtě.

V Praze dne 9.5.2001

RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10. 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0 8 8 5 , e-mail: info@rrK-.c2, hítpV/www.rrtv.c;;
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Účastník řízení:
Rádio Krumlov, s.r.o.
U Výstaviště 15/č.p. 486
370 05 České Budějovice 2

L

J

Rozhodnutí o prodloužení licence
Zasedání Rady 14 / poř. č. 11
Vyřizuje; Mgr. Šotkova Martina

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8
a § 23 zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vysílání) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 29. července 2004 toto

ROZHODNUTÍ:
Doba platnosti licence k provozování rozhlasového programu Rádio KISS Jižní Čechy, udělené na základě
rozhodnutí č.j. Ru/280/00 ze dne 1 1 . listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, s e na základě žádosti
účastníka řízení, prodlužuje do 3. května 2015.

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 4. června 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady
pod č.j. 2004.06.04.3, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let, tj. do 3. května
2014.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona o vysílání, 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 kratší
dobu.
Podle ustanoveni § 12 odst. 11 zákona o vysilání Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o vysílání.

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti:
•
•
•
•

•

•
•

•

ověřený výpis z obchodního rejstříku z 18. května 2004;
čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení,
nebo řízení o vyrovnání, anebo že nevstoupil do likvidace;
potvrzení Finančního úřadu v Českých Budějovicích, že ke dni 20. května 2004 nemá daňové
nedoplatky;
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice, že ke dni 24. květnu 2004 nemá
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 České Budějovice, že ke dni 19. květnu 2004 nemá splatný nedoplatek na pojistném ani na
penále;
čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace;
výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního a kontrolního orgánu:
Radovan Vaškovič - 28. května 2004 - nemá záznam
*
Andrew Dower - 28. května 2004 - nemá záznam;
*
čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností
zřízených provozovatelem vysílání ze zákona.

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona o vysílání a licenci
prodloužila na dobu do 3. května 2015.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výší 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, dne 26. května 2004.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., není žaloba přípustná.

Rada p r o rozhlasové a t e l e v i z n í v y s í l á n i
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120 0 0 Praha 2

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

Radio Investments
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
Česká republika

s.r.o.

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

s.r.o.

Radio TWIST Praha,
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101

s.r.o.

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

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

s.r.o.

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

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

ROZHODNUTÍ

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

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

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

V Praze dne: 11.6.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rádio Krumlov, s. r. o.
U výstaviště 15/486
370 05 České Budějovice-Čtyři Dvory
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2013/446/bar/Rad
Č.j.: bar/3396/2013
Zasedání Rady č. 14 - 2013 / poř.č.: 19

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 Rádio Krumlov, s. r. o. se sídlem U výstaviště 15/486, 370 05 České Budějovice-Čtyři Dvory, identifikační číslo 26026295, 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 jižní Čechy na kmitočtu 87,8 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího
stanoviště České Budějovice, kmitočtu 99,3 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Český
Krumlov, kmitočtu 99,1 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, kmitočtu
92,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Písek, kmitočtu 101,4 MHz o vyzářeném
výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Prachatice a kmitočtu 102,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W
z vysílacího stanoviště Strakonice na dobu do 10. října 2025.
Název programu:
Kiss jižní Čechy
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
• 87,8 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště České Budějovice
• 99,3 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Český Krumlov
• 99,1 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Jindřichův Hradec
• 92,6 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Písek
• 101,4 MHz / 1 0 0 W, vysílací stanoviště Prachatice
• 102,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Strakonice
Základní programová specifikace:
Hudební stanice s vyváženým podílem informací, 10% podíl mluveného slova
Další programové podmínky:
Podle licence čj. Ru/280/00 ze dne 7 . 1 1 . 2000 ve znění pozdějších změn

Odůvodnění:
Společnost Rádio Krumlov, s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Kiss jižní Čechy
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/280/00 ze dne
7 . 1 1 . 2000 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 3. 5. 2015.
Dne 24. května 2013 pod čj. 5346/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele Rádio Krumlov, 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
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 Rádio Krumlov, s. r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení
vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání.
Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 16. 5.
2013.
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: 3 0 . 7 . 2 0 1 3

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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RADIO UNITED BROADCASTING
o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika

s. r.

InFin, s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika
Radio Investments s. r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika
Agentura TRS spol. s r. o.
Říčanská 3/2399
10100 Praha-Vinohrady
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2014/200/bar/RUB
Č.j.: bar/1129/2014
Zasedání Rady č. 7 - 2014 / poř.č.: 11

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

1129-1

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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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:
I. 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 jižní Čechy (licence č.j.
Ru/280/00) 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 programového schématu, neboť tyto změny by
nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení
II. Rada neuděluje 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 jižní Čechy
(licence č.j. Ru/280/00) podle § 21 odst. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně podílu
mluveného slova ve vysílání, neboť požadovaná změna by vedla ke změně základní programové
specifikace.
Aktuální a platné znění licenčních podmínek programu tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 20. února 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena
žádost (č.j. RRTV/4032/2017-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 jižní Čechy (licence č.j. Ru/280/00)
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). Dne 22. března 2017 bylo Radě pro rozhlasové a televizní vysílání pod č.j.
RRTV/5571/2017-vra doručeno vyjádření účastníka původního licenčního řízení, společnosti
EVROPA 2, spol. s r.o., ve kterém společnost podala námitky proti požadované změně názvu
programu a proti požadované změně podílu mluveného slova.
Rada následně vyzvala provozovatele, aby se vyjádřil k podání společnosti EVROPA 2, spol.
s r.o. a k doplnění spisu. Na tuto výzvu provozovatel zareagoval podáním č.j. RRTV/6857/2017vra, doručeným Radě dne 11. dubna 2017 a označeným jako „vyjádření ke stanovisku účastníka
řízení“. V tomto svém podání provozovatel reaguje na stanovisko společnosti EVROPA 2, spol.
s r.o. a uvádí, že jím navrhované změny jsou v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., když nové
označení programu ani nový podíl mluveného slova podle něj nelze označit za změny, které by
vedly ke změně základní programové specifikace a k odklonu od charakteru programu
vymezeného základní programovou specifikací. Zároveň provozovatel uvádí, že rozhlasová
stanice Kiss Jižní Čechy i po navrhovaných změnách zůstane rozhlasovou stanicí se základní
programovou specifikací, a to hudební stanicí s regionálními informacemi. Provozovatel na
základě toho znovu žádá Radu o udělení souhlas s požadovanými změnami licenčních podmínek
týkajících se názvu a programové skladby.
Provozovatel pak ve svém podání v případě, když by Rada neudělila souhlas s žádostí o změnu
licenčních podmínek jako celkem, souhlasí s tím, aby Rada v takovém případě udělila souhlas i
jednotlivě s konkrétními změnami.
Změna názvu:
V současné době pod názvem KISS vysílají tři programy provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. který je i provozovatelem programu Kiss jižní Čechy, 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.
Společnost EVROPA 2, spol. s r.o. namítá ve svém výše zmíněném podání, že s požadovanou
změnou názvu programu nelze dle jeho názoru vyslovit souhlas. Jako důvod uvádí to, že podle
něj byla předmětná licence udělena zejména i proto, že se úspěšný žadatel zavázal orientovat
obsah svého vysílání na region Českého Krumlova a Českých Budějovic, Na podporu svého
tvrzení uvádí společnost EVROPA 2, spol. s r.o. to, že v závazných licenčních podmínkách je
profil programu specifikován třemi základními parametry, které jsou: 1) Hudební rozhlasová

stanice - zaměření na hudbu středního proudu, 2) Mluvené slovo s orientací na region, a 3)
Zpravodajství z větší části zaměřené na region Č. Krumlov a Č. Budějovice. Jak původní název
programu (“Radio Krumlov“), tak současný název (“Kiss jižní Čechy) podle účastníka původního
licenčního řízení tomuto vymezení odpovídá. Podle společnosti EVROPA 2, spol. s r.o. by
označení názvu programu “KISS“ postrádalo regionální prvek a vedlo by k tomu, že by posluchač
nebyl schopen program odlišit od jiných programů se stejným názvem, a provozovatel by
požadovanou změnou dosáhl zaměnitelnosti programů KISS a možnosti centrální tvorby obsahu
programů bez ohledu na jejich specifika.
Dle Rady změna názvu programu neznamená porušení profilu programu. Vazby na region může
provozovatel dosáhnout i po požadované změně, neboť samotná změna názvu programu nijak
nezakládá změnu jejího profilu a orientace. Provozovatel ani nepožádal o změnu výše zmíněného
profilu programu; původní profil programu, včetně všech svrchu uváděných parametrů
zabezpečujících vazbu na region, tak zůstává součástí platných licenčních podmínek. I po změně
názvu tak bude provozovatel vázán licenčními podmínkami, podle kterých se na region musí
orientovat. Této povinnosti by pak dle Rady mohl provozovatel orientací zpravodajství nebo
dalších pořadů na příslušný region dosáhnout 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. Toto 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 jižní Čechy, 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 ustanovení
§ 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.
Změna licenčních podmínek vychází z cíle provozovatele konsolidovat licenční podmínky svých
rozhlasových stanic.
1) Změna programového schématu
Provozovatel žádá o změnu programového schématu programu. Programové schéma nebylo od
udělení licence v roce 2000 změněno.
Společnost EVROPA 2, spol. s r. o. se ke změně programového schématu programu nevyjádřila.
Současný stav:
0.00 – 6.00
06.00 – 9.00
Pondělí - pátek
09.00
13.00

–

13.00
18.00

–

Noční hudební proud jako nepřetržitý tok hudby,
přerušovaný občasnými vstupy moderátora. Podíl
mluveného slova bude minimální.
Ranní blok - kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a
zpráv. Zprávy budou každou půl hodinu. V tomto bloku
bude největší podíl mluveného slova z celého dne.
Tento blok je doplněn zprávami o dopravě, sportu,
počasí; drobné kvízy.
Dopoledni a polední blok - tok hudby, zpráv a informací.
Zprávy budou na začátku každé hodiny. Kulturní servis a
hlavní soutěže stanice.
Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací.
Zprávy budou na začátku každé hodiny. Zajímavosti
z kultury.
Hitparáda hudebních novinek podle hlasů posluchačů.

18.00
–
20.00
20.00
– Písničky na přání. Telefonické vstupy posluchačů do vysílání.
24.00
0.00 – 6.00 Noční hudební proud jako nepřetržitý tok hudby,
přerušovaný občasnými vstupy moderátora. Podíl
mluveného slova bude minimální.

Sobota

Neděle

– Dopolední program - hudební bloky s různými hudebními
žánry a soutěžemi. Písničky na přání. Pozvánky na kulturní
pořady.
12.00
– Odpolední program - pokračování hudebních bloků s
18.00
různými hudebními žánry, písnička na přání a tipy na víkend
18.00
– Sobotní Dance party - taneční hudba pro mladé s
24.00
drobnými zajímavostmi ze světa pop-music.
0.00 – 6.00 Noční hudební proud jako nepřetržitý tok hudby,
přerušovaný občasnými vstupy moderátora. Podíl
mluveného slova bude minimální.
06.00
– Dopolední program - hudební bloky s různými
12.00
hudebními žánry a soutěžemi. Písničky na přání.
Pozvánky na kulturní pořady.
12.00
– Odpolední program - pokračování hudebních bloků s
18.00
různými hudebními žánry, písnička na přání a tipy na
víkend
18.00
– Konec víkendu - hudební blok převážně klidnější taneční
24.00
hudby
06.00
12.00

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 min. 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 by pak vyplývala i 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 18.00 je pak specifikováno, že
zprávy jsou vysílány každou hodinu. V sobotu a v neděli jsou pak vysílány víkendové tipy a
hudební servis.
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 konkrétně
vymezeno; nové programové schéma pouze vymezuje, že součástí víkendového programu od
8.00 do 18.00 jsou “informace zaměřené na víkendové dění a kulturní pozvánky“.

2) Změna podílu mluveného slova ve vysílání
Provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek v parametru podíl mluveného slova. 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.
Podle společnosti EVROPA 2, spol. s r.o. by navrhovanou změnou došlo k nedovolené změně
základní programové specifikace programu a podle ustanovení §21, odst. 3 tedy nelze žádosti
provozovatele o udělení souhlasu s takovouto změnou licenčních podmínek vyhovět.
Provozovatel ve svém vyjádření k námitkám společnosti EVROPA 2, spol. s r. o. uvádí, že dle
jeho názoru je požadovaná změna v souladu s parametry veřejného slyšení. Zároveň dle
provozovatele požadovanou změnou nedojde ke změně základní programové specifikace ani
k odklonu od charakteru programu.
V tomto bodu nicméně není možno dát provozovateli za pravdu. Základní programová specifikace
programu je dle udělené licence stanovena jako „Hudební stanice s vyváženým podílem
informací. 10% mluveného slova.“ Podle licenčních podmínek pak podíl mluveného slova
neklesne v období jednoho týdne pod průměr 10%. Do tohoto podílu mluveného slova se
započítává čas autoreklamy a nezapočítává se čas reklamy. Podíl mluveného slova ve vysílání
je tedy u daného programu určen nejen v licenčních podmínkách, ale i v základní programové
specifikaci. V ní je pak tento parametr výslovně určen na 10%. Provozovatel žádá o změnu
z výslovně určených 10% na rozmezí 6 % - 14 %. Při udělení souhlasu by tedy nejen ke změně
licenčních podmínek v parametru podílu mluveného slova, ale též ke změně základní programové
specifikace programu, přičemž dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nelze základní
programovou specifikaci měnit.
Tato požadovaná změna tudíž není v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a Rada tudíž nemůže
s touto změnou licenčních podmínek udělit souhlas, neboť navrhovaná změna by znamenals
porušení ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
Shrnutí
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Zároveň by změna názvu programu nevedla k újmě provozovatele
stávajícího zaměnitelného programu, kterým je též společnost RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. Se změnou názvu programu tedy bylo možno souhlas udělit.
Změna programového schématu nemění charakter programu a nevedly by tak k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. V bodě změny programového schématu tedy bylo možno
udělit souhlas.
Změna parametru podílu mluveného slova by v tomto případě vedla ke změně základní
programové specifikace programu, což zákon č. 231/2001 Sb. ve svém ustanovení § 21 odst. 3
zakazuje. Ve věci změny tohoto parametru tudíž Rada nemohla udělit souhlas a v důsledku toho
žádosti provozovatele v tomto bodu nebylo možno dle zákona č. 231/2001 Sb. vyhovět.
Při svém rozhodnutí Rada vycházela z posouzení jednotlivých částí žádosti provozovatele i

z posouzení žádosti jako celku. Jak vyplývá z výše uvedeného, Rada mohla udělit souhlas se
změnou názvu programu a se změnou programového schématu, nikoli však se změnou podílu
mluveného slova ve vysílání. Vzhledem k tomu, že provozovatel souhlasí s tím, aby Rada udělila
souhlas i jednotlivě s konkrétními změnami, rozhodla Rada o tom, že žádosti provozovatele
vyhoví pouze v částech, kdy je to dle zákona možné. Rada tudíž rozhodla tak, jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí, kdy udělila souhlas se změnou názvu programu a se změnou programového
schématu, ale v bodě změny podílu mluveného slova ve vysílání souhlas neudělila.

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/280/00)

Rozdělovník
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., Říčanská 2399/3, 10100 Praha 10
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2, CZ

Příloha
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/280/00)
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou

Název programu
• KISS
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• České Budějovice 87, 8 MHz / 0,1 kW; Český Krumlov 99,3 MHz / 1 kW; Jindřichův Hradec
99,1 MHz / 0,4 kW; Písek 92,6 MHz / 0,2 kW; Prachatice 101,4 MHz / 0,1 kW; Strakonice 102,0
MHz / 0,2 kW
Základní programová specifikace
• Hudební stanice se vyváženým podílem informací. 10% podílu mluveného slova.
Cílová skupina
• 18 - 35 let; některé hudební programy budou určeny pro starší i mladší posluchače.
Mluvené slovo
• Podíl mluveného slova ve vysílání 10%
Profil stanice
1. Hudební rozhlasová stanice - zaměření na hudbu středního proudu.
2. Mluvené slovo s orientací na region.
3. Zpravodajství z větší části zaměřené na region Č. Krumlov a Č. Budějovice.
Charakteristika programu
Podíl mluveného slova v poměru k jedné hodině vysílání neklesne v období jednoho týdne pod
průměr 10%. Do tohoto podílu mluveného slova se započítává čas autoreklamy a
nezapočítává se čas reklamy.
Zpravodajství bude orientováno především na region. Bude však obsahovat i další prvky:
zprávy z domova a ze zahraničí, sport, počasí, zprávy z dopravy. Posluchači budou
informování o kulturních a společenských akcích, které svým významem přesahují rámec
regionu.
Hudba
Hudební dramaturgie rádia odráží celkové zaměření stanice na cílovou skupinu 18 - 35 let s
přesahy do mladších i starších věkových skupin. Orientace je převážně na hudební směry
středního proudu.
Součástí hudebních pořadů budou hitparády, sestavované buď na základě hlasů posluchačů,
nebo na základě prodejnosti hudebních nosičů. V programech budou zastoupeny i písničky na
přání, což je velice oblíbená forma interaktivního pořadu.

Programové schéma
Zpravodajství - ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž zpravodajské
relace min. 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 247693 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/9581/2017-blu
2017/464/blu
10-2017/poř. č. 16

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/280/00)
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/4032/2017-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 jižní Čechy (licence č.j. Ru/280/00)
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 částečný souhlas na svém 8. zasedání roku 2017 (bod 15) dne 25. dubna 2017
rozhodnutím č.j. RRTV/7455/2017-blu.
Následně byla Radě dne 2. května 2017 doručena žádost (č.j. RRTV/7528/2017-vra)
provozovatele o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence č.j. Ru/280/00) 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 2000 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. 10%
mluveného slova informací.) zůstává beze změny.
Stav před rozhodnutím Rady
ze dne 25. dubna 2017
Současný stav dle rozhodnutí
Rady ze dne 25. dubna 2017
Stav po požadované změně

v čase od 6:00 do 9:00 jsou zprávy vysílány každou půlhodinu;
v čase od 9:00 do 18:00. každou hodinu. V sobotu a v neděli jsou
vysílány víkendové tipy a kulturní servis.
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 25. 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
nebylo dle požadované změny programového schématu konkrétně vymezeno; programové
schéma pouze stanovuje, 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 25.
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/280/00)
Rozdělovník
EVROPA 2, spol. s r.o., Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2
MEDIA BOHEMIA a.s., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2
První rozhlasová s.r.o., Koperníkova 794/6, 12000 Praha 2

Příloha
Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/280/00)
dle rozhodnutí o souhlasu se změnou

Název programu
• KISS
Časový rozsah vysílání
• 24 hodin denně
Územní rozsah vysílání
• České Budějovice 87, 8 MHz / 0,1 kW; Český Krumlov 99,3 MHz / 1 kW; Jindřichův Hradec
99,1 MHz / 0,4 kW; Písek 92,6 MHz / 0,2 kW; Prachatice 101,4 MHz / 0,1 kW; Strakonice 102,0
MHz / 0,2 kW
Základní programová specifikace
• Hudební stanice se vyváženým podílem informací. 10% podílu mluveného slova.
Cílová skupina
• 18 - 35 let; některé hudební programy budou určeny pro starší i mladší posluchače.
Mluvené slovo
• Podíl mluveného slova ve vysílání 10%
Profil stanice
1. Hudební rozhlasová stanice - zaměření na hudbu středního proudu.
2. Mluvené slovo s orientací na region.
3. Zpravodajství z větší části zaměřené na region Č. Krumlov a Č. Budějovice.
Charakteristika programu
Podíl mluveného slova v poměru k jedné hodině vysílání neklesne v období jednoho týdne pod
průměr 10%. Do tohoto podílu mluveného slova se započítává čas autoreklamy a
nezapočítává se čas reklamy.
Zpravodajství bude orientováno především na region. Bude však obsahovat i další prvky:
zprávy z domova a ze zahraničí, sport, počasí, zprávy z dopravy. Posluchači budou
informování o kulturních a společenských akcích, které svým významem přesahují rámec
regionu.
Hudba
Hudební dramaturgie rádia odráží celkové zaměření stanice na cílovou skupinu 18 - 35 let s
přesahy do mladších i starších věkových skupin. Orientace je převážně na hudební směry
středního proudu.
Součástí hudebních pořadů budou hitparády, sestavované buď na základě hlasů posluchačů,
nebo na základě prodejnosti hudebních nosičů. V programech budou zastoupeny i písničky na
přání, což je velice oblíbená forma interaktivního pořadu.

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.

