
ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E 

Účastník řízení: Petr Šmíd 
U stadionu 988/H 
Mladá Boleslav 
P S Č 293 01 

Zasedání Rady 12 bod 25 

Vyřizuje: Pavlína Straková 

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

rozhodnutí: 

1) Rada uděluje Petru Šmídovi, bytem U stadionu 988/11, Mladá Boleslav, r.č.: 680103/1160, 
IČO: 49546139 licenci k provozování rozhlasového vysílání programu stanice RÁDIO 
D E L T A 92,9 F M v pásmu V K V II. na dobu od 22.1.2000 do 22.1.2006. 

2) Název stanice je RÁDIO D E L T A 92,9 FM. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. 
Základní charakteristika programu: nezávislá komerčně hudebně informační stanice. 

3) K realizaci licence Rada účastníku řízení jako technický prostředek přiděluje: 

kmitočet: 

92,9 MHz/1,00 kW ze stanoviště Mladá Boleslav - Doubek 



V souladu s § 12 odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat údaje týkající se 
programové skladby, uvedené ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 výše citovaného zákona 
v jeho žádosti o licenci č.j. R R 0432 ze dne 24.3.1999. Tyto údaje tvoří nepřeškrtnutý text 
osmi stran přílohy č. 1. 

Příslušný kmitočtový příděl tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí. 

Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Pro účely výpočtu kompatibility kmitočtů s prostředky letecké navigace je provozovatel 
s licencí povinen okamžitě nahlásit Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání datum uvedení vysílače daných kmitočtů do provozu. Totéž platí i o vyřazení 
vysílačů z provozu. 

Odůvodnění: 

Podkladem pro rozhodnutí byla žádost účastníka řízení č.j. R R 0432 ze dne 24.3.1999 
s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, a ostatní písemné 
doklady (zejména projekt rozhlasové stanice RÁDIO D E L T A 92,9 F M , výpis z rejstříku 
trestů účastníka řízení ze dne 23.3.1999, výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským 
obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 9857 ze dne 19.3.1999 a bankovní informace G E 
Capital Bank, a.s. oblastní pobočka Liberec, o účastníku řízení ze dne 19.3.1999) předložené 
v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne,, 25.5.1999 a při 
veřejném slyšení dne 1.6.1999. 

Při posuzování žádosti v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, 
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných 
sdělovacích prostředcích působících v ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

Rada konstatovala, že Petr Šmíd je způsobilý stát se provozovatelem s licencí v souladu s § 3 
odst. 3 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění. 

Účastník řízení je povinen dodržovat programovou skladbu v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění, dle kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené 
žadatelem v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění dne 23.3.1999. 



Poučení: 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

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

V Praze dne 22.6.1999 

Josef Josefik! 
předseda RadyCésk^-í«qrmbliky pro 

rozhlasov>é^e|evfz 7á'í^6Ílání 



I I . 1.1. Profil stanice 

• Rádio Delta 92.9 FM je nezávislá komerční hudebně 
informační rozhlasová stanice. 

• Její identita je definována převážně současnou hudební 
náplní a přímostí, srozumitelností a kompatibilností 
hudebních předělů (jinglů) a anoncí. 

• Rádio Delta 92.9 používá hudební formát HOT AC 5 tj. 
formát, ve kterém jsou poměrně zastoupeny klasické hity 
předchozího desetiletí a aktuální novinky. V případě Delty 
92.9 FM převládají novinky; 

• Mluvené slovo zabírá v programu rádia Delta 10% včetně 
zpravodajství. 



I I . 1 2 . Charakteristika programu 
• Hudba 

Pro optimální řaaoní hudebního profilu rádio Dolta plno využívá nouotálo alctualÍEOva>iý 
software RCS. Se zastoupením této firmy je rádio Delta v pravidelném kontaktu^x^ 

Archiv rádia Delta obsahuje 2000 kompaktních disků domácích^^ahraničních 
interpretů. V softwarovém archivuje k dispozici 4.125 skladeb. 

• Drtivá většina hudby je z období let 1980 - 1999. 
• 6% tvoří starší tituly z let 60. a 80., které svým^tfukem a strukturou zapadají do 

hudebního formátu rádia. V praxi jsou pajž^áůležitým elementem, který rozbíjí 
monotónnost vyšších rotací. Tvorba osm^deKády dvacátého století je zastoupena 15 %. 
Těžištěm hudebního formátu rádiapdía je produkce let devadesátých, která představuje 
79% objemu. (Viz graf č. ^Ys^ 

• Zvuk rádia Delta charakterizují z 42% skladby popové, z 39% melodie podbarvené 
kytarou, z 19% výrazně tanečně laděné písně. (Viz graf č. 2) 

Zaměřím^Ji^se na samotné interprety skladeb, zjistíme, že z etéru rádia Delta slyšíme 
nejčastěji mužský hlas (52%); 41% jsou zastoupeny ženy a 7% skladeb jsou duety. (Viz 
gtóď ci 3) 
86%o hudby je zahraniční produkce, 14% pak domácí. (Viz graf č.4) 



I I . 1.3. Vysílací schéma 
• PONDĚLÍ - PÁTEK 

00-05 Nonstop hudební mix : noční vysílání s minimem mluveného slova. 
• 05-08 Snídaně alá Bažant: ranní show Honzy Bažanta. Informace o počasí a čase, soutěže, 

zpravodajství. 
05,15 Horoskop 1: horoskopy pro daný den. Horoskopy jsou sestavovány moderátory rádia Delta. 
05,30 Doprava, počasí: aktuální informace o dopravě v regionu, případně v celé republice, 
informace o počasí. 

• 05,38 Očekávané události: přehled důležitých událostí vážících se k danému dni. 
05,45 Soutěž "co to je?": první ranní soutěž, ve které mají posluchači za úkol říci správný 
český ekvivalent cizího slova. 

• 05,58 Zprávy 
06,06 Očekávané události: druhá část. 

• 06,20 Kursovní lístek : přehled nejdůležitějších měnových kursů pro daný den. 
06,30 Doprava, počasí 



06,45 Snář: posluchači volají do studia své sny, jejichž význam j im moderátor vyloží dle Snáře. 
Zábavnou formou jsou tak předpovídány události, jež by měly potkat posluchače. Posluchač 
získává dárek jako odměnu za telefonát. 
06,58 Zprávy 

07,15 Soutěž "ano nebo ne": druhá ranní soutěž, ve které moderátor vždy řekne slovo a za 
ním buď slovo odpovídající nebo vymyšlené. Posluchač reaguje „ano" či „ne". Moderátor řekne 
čolkem pět dvojic, posluchač se může jednou zmýlit. Soutěž je díky svému časovému zařazení 
orientována zejména na školáky. 

07,30 Infoservis: souhrn aktuálních ranních informací především z regionu, které zahrnují 
kulturní a společenské události, zajímavosti, pozvánky na aktuální akce a konečně také 
informace o počasí a regionální dopravě - cca 1,5 min. 
07,50 První číslo Delta Casina - soutěž : v průběhu dne jsou na ruletě vytočena celkem tři čísla. Po 
sedmnácté hodině volá posluchač součet těchto čísel. Za správný součet posluchač získává cenu a 
možnost vsadit si na barvu. V případě úspěchu sázky získává posluchač další hodnotnou cenu, v 
případě neúspěchu vše prohrává. 
07,58 Zprávy 
08,30 Horoskop 2: horoskop pro posluchače, kteří vstávají déle. 
08,45 Dopravní servis ÚAMK: živý vstup ÚAMK do vysílání s obsáhlou informací o dopravě .na 
území celé České republiky včetně hraničníchpřechodů, nadměrných nákladů, uzavírek a sjízdností 
silnic. 
08,58 Zprávy 
09,00 Filmový magazín: informace o filmu, filmových novinkách, premiérách, hercích, drby, 
aktuality, zajímavosti. 

09,30 Filmová soutěž: soutěž o filmové ceny. 



09,58 Zprávy 
10,20 Druhé číslo Delta Casina : soutěž (viz 07,50 hod.). 
10,30 Všude dobře, tak co doma: aktuální kulturní nabídky regionu a blízkého okolí. 
10,40 Rekordy s ....: kvizová sponzorská soutěž týkající se všech možných rekordů 
10,58 Zprávy 
11,00 Burza práce: nabídka a poptávka pracovních míst v regionu. 

• 11,58 Zprávy 
12,30 Všude dobře, tak co doma: kulturní nabídka 
12,58 Zprávy 

• 13,30 Slavíme s Vámi : posluchači, kteří mají v daný den narozeniny nebo svátek, volají do 
studia. Třetí volající získává dárek. 

• 13,45 Třetí číslo Delta Casina:soutěž (viz 07,50 hod.). 
• 13,58 Zprávy 

14,30 Odpolední jízda: sponzorská soutěž představující firmy regionu. Možnost využití ozvučené 
Felicie Fun s posádkou rádia Delta, která navštěvuje města a obce regionu. Probíhá živé spojení z 
auta do vysílání. 

14,58 Zprávy 
• 15,30 Týden s : hudební soutěž seznamující naše posluchače s novinkovými alby. Posluchač má 

možnost toto album vyhrát. 
15,58 Zprávy 
16,00 Písničky na přání: probíhají celou hodinu na základě telefonátů, faxů a dopisů. 

• 16,58 Zprávy 



17,20 Nabídka kin: aktuální nabídka programů kin regionu. 
17,30 Finále Delta Casina: soutěž (viz 07,50 hod.). 
17,58 Zprávy 
18,00 Kanonáda top 20: posluchačská hitparáda rádia Delta (18,00 - 20,00 hod. každé úterý). 
18,30 Hitmix - soutěž: moderátor pouští posluchači mix pěti hitů. Posluchač má za úkol poznat 
alespoň tři z nich. 
19,00 Radiobazar : vždy v pondělí a ve středu nekomerční nákup a prodej čehokoliv (do 20,00 hod.) 
Radiohity: celorepubliková hitparáda nejhranějších skladeb českých rádií (ve čtvrtek do 20,00 hod.). 
20,00 Czech Dance Chart : Celorepubliková taneční hitparáda sestavovaná na základě 
hlasování vybraných DJ's a hudebních dramaturgů z celé republiky (pouze v pátek do 
21,00 hod.). 

• 21,00 Vzkazy na Deltě: kontaktní pořad pro posluchače, kteří chtějí prostřednictvím éteru 
poslat někomu vzkaz (do 22,00 hod.) 
Tančírna: blok taneční klubové hudby se soutěžemi a informaci z taneční scény pro páteční večer 
(do 01,00 hod). 
22,00 Červenání (po - čt) ; pořad s MUDr. Radimem Uzlem, který odpovídá na tři otázky 
posluchačů v hodině, týkající se sexu . 

• 23,00 Kvizová soutěž o knihu. 



• SOBOTA - NEDĚLE 
• 01-07 Nonstop hudební mix: hudba s minimem mluveného slova. 
• 07,58 Zprávy 

08,30 Dopravní servis: aktuální dopravní informace především z regionu. 
09,30 Víkend s...: hudební soutěž založená na stejném principu jako Týden s... 
09,40 Horoskop: horoskopy pro daný den. Moderátor čerpá z knihy horoskopů, případně si 
je vytváří sám zábavnou formou. 

• 09,58 Zprávy 
10,30 Infoservis : viz po -pá 07,30 hod. 

• 11,30 Víkend s...: hudební soutěž. 
• 11,58 Zprávy 

12,30 Všude dobře, tak co doma: aktuální kulturní nabídky regionu. 
13,30 Víkend s...: hudební soutěž 
13,40 Slavíme s Vámi: svátek - narozeniny (viz. po - pá 13,30 hod.). 
13,58 Zprávy 
14,50 Nabídka kin: předtočená aktuální nabídka programů kin regionu 
15,30 Víkend s...: hudební soutěž 
15,58 Zprávy 
16,00 Písničky na přání: písničky z dopisů, faxů a živých telefonátů (do 17,58 hod.). 
17,58 Zprávy 
20,00 Party time: pět hodin převážně taneční hudby a soutěží pro sobotní večer (do 01,00 po 
sobotu). 
21,30 Soutěž party time 
23,30 Soutěž party time 



I I . 1.4. Cílová skupina recipientů 

20 - 29 let 24% 

30 - 39 let 28% 

12 -19 let 18% 

60 - 69 let 3% 

50 - 59 let 9% 

40 - 49 let 18% 

Tdvj: }vtekpvjek-SKW,SnMMtiK- QKPrdu 1.7.-31.1298 (po-ne) 

Záměrem rádia Delta 
je oslovit cílovou 
skupinu posluchačů 
věkové kategorie 18¬
45 let, která jo otřodoi 
zájmu našich kJ4éntů. 
ZasáhnouJ^ftíío cílovou 
skupkítřse nám daří z 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A m E V I Z N Í V Y S l l Á N Í 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://Vvww.rrtv.cz 

^Účastn ík řízení: Petr Šmíd ^ 
U stadionu 988 
Mladá Boleslav 

PSČ: 293 01 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/314/01 IfcffjL 
Zasedání Rady 20/ bod 33 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 68 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, 
vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Žádost, účastníka řízení, doručená Radě dne 8.11.2001 a evidovaná pod č.j. 4059 v knize došlé pošty Úřadu 
Rady, o převod licence k provozování vysílání rozhlasové stanice RÁDIO DELTA 92,9 FM, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/172/99 ze dne 22.6.1999, ve znění platných změn, na právnickou osobu, a to na 
společnost DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o., se sídlem v Mladé Boleslavi , Jana Palacha 1025, IČO: 
49823311. 

s e s c h v a l u j e . 

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. 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://Vvww.rrtv.cz


P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 20.11.2001 

Ing. Martin Muchka 

předsedí 

pro rozhlaso: 



^Iřřátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, 

>A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrlv.cz 

~ 1 Účastník řízení: DELTA MEDIA BROADCASTING 

s.r.o. 
Jana Palacha 1025 

293 01 Mladá Boleslav 

L 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/291/02/^ 
Zasedání Rady 22 /bod 28 
Vyřizuje: Mgr. Kristina Smutná 

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

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RR 0432 k provozování rozhlasového vysílání na 
stanici RÁDIO DELTA 92,9 FM, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/172/99 ze dne 22.6.1999 (ve znění 
změn), o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 6.11.2002, evidovaným pod č.j. 4168 
v knize došlé pošty Úřadu Rady, který byl doplněn dne 7.11.2002, evidovaným pod č.j. 4188, dne 8.11.2002, 
evidovaným pod č.j. 4193, spočívající v : 

1. Převedení obchodního podílu na třetí osobu, a to na: 

Radio Investments s.r.o., IČ: 25 13 16 64, sídlo : Praha 10, Říčanská 3, č.p. 2399, PSČ: 101 00 
Vklad: 150.000,-Kč 
Obchodní podíl: 100 % 

Účastník řízení je povinen Radě předložit výpis z obchodního rejstříku do 30 dnů od zapsání změn 
v obchodním rejstříku. 

2. Změně zakladatelské listiny, dle předloženého úplného znění, obsaženého v příloze č. 1. 

s o u h l a s 

Společníci: 

mailto:info@rrtv.cz
http://www.rrlv.cz


Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je příloha č. 1 o 5 stranách textu, která obsahuje úplné znění nové 
zakladatelské listiny. 

3. Změně označení (názvu) programu na Kiss Delta. 

Účastník řízení zaplatil dne 8.11.2002 správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb , 
v platném znění. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, nenf třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

P o u č e n í : 

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

V Praze dne 3.12.2002 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j. Rz/291/02 



Zakladatelská listina společnosti 
D E L T A MEDIA BROADCASTING s.r.o. 

(dále jen "Společnost") • 

ČLÁNEK 1 
Společník a výše jeho obchodního podílu 

Jediným společníkem Společnosti je Radio Investments s.r.o., Identifikační číslo 25131664, se sídlem Praha 
10, ŘJčanská 3, č.p. 2399, PSČ 101 00, které drží 100% obchodní podíl ve Společnosti. 

ČLÁNEK 2 
Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 

Obchodní firma Společnosti: D E L T A M E D I A B R O A D C A S T I N G s.r.o. 

Sídlo Společnosti: Mladá Boleslav, Jana Palacha 1025, 
PSČ: 293 01 

Předmět podnikání Společnosti: 

(a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 

(b) technické zajištční chodu rozhlasové stanice; 

(c) reklamní a propagační činnost; a 

(d) provozování rozhlasového vysílání. 



ČLÁNEK 6 
Organy Společnosti 

Společnost má tyto orgány: 

(a) Valnou hromadu 
(b) Dva jednatele. 

ČLÁNEK 7 
Valná hromada 

Valná hromada je nej vyšším orgánem Společnosti. 

Valná hromada má výlučnou pravomoc ke: 

(a) schválení jednání učiněných jménem Společnosti před jejím vznikem dle § 64 
obchodního zákoníku; 

(b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených 
zákonem i mezitímní účetní závěrky, výroční zprávy, rozdělení zisku a úhrady 
ztrát; 

(c) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných 
právních skutečností; 

(d) rozhodování o zvýšeni či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o 
možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení vkladu; 

(e) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů Společnosti; 

(f) stanovení příplatkové povinnosti společníkům nad výši jejich vkladů až do poloviny základního 
kapitálu podle jejich obchodních podílů podle § 121 obchodního zákoníku a rozhodování o 
vyloučení společníka podle § 113 a 121 obchodního zákoníku; 

(g) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací; 

(h) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření takové 
smlouvy ovládanou osobou; 

(i) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy; 

0) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§190a 
obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; 

(k) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst 2 obchodního zákoníku); a 

(1) přijímání usnesení o všech dalších otázkách svěřených do působnosti valné hromady příslušnými 
právními předpisy nebo touto společenskou smlouvou či svěřených valné hromadě v budoucnu 
rozhodnutím valné hromady. 

K rozhodnutím podle odstavce 7.2 (c) a (d) této společenské smlouvy a dále k rozhodnutí 
o zrušení Společnosti s likvidací je zapotřebí alespoň dvoutřetinová většina všech hlasů 
všech společníků Společnosti, k rozhodnutím podle odstavce 7.2 (j) této společenské 
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smlouvy je zapotřebí alespoň tft'čtvrtinová většina všech hlasů všech společníků 
Společnosti a k rozhodnutím podle odstavce 7.2 (i) je zapotřebí alespoň tříčtvrtinová 
většina hlasů společníků přítomných na valné hromadě. V zákonem stanovených 
případech musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis. 

7.4 Pokud bude mít Společnost pouze jediného společníka, bude tento společník vykonávat 
působnost valné hromady. 

7.5 Společník může vykonávat působnost valné hromady osobně anebo prostřednictvím 
zmocněnce na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel Společnosti. 

7.6 Valná hromada se bude konat alespoň jednou ročně. Valná hromada, která schvaluje 
řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne 
účetního období. 

ČLÁNEK 8 
Jednatelé 

8.1 Stamtárním orgánem Společnosti j sou dva j ednatelé. 

8.2 Jednatelé jednají a podepisují jménem Společnosti samostatně. Jednatel činí písemné 
právní úkony jménem Společnosti tak, že připojí svůj podpis k vytištěné či napsané 
obchodní firmě Společnosti. 

8.3 Pmiírn jednatelem Společnosti byl jmenován: 

Petr Šmíd, r.č. 680103/1160, bytem Mladá Boleslav, Havlíčkova 881. 

8.4 Následující osoby jsou stávajícími jednateli Společnosti: 

(a) Ing. Radovan VaSkovič, r.č. 570827/0238, bytem Kapitulská 10, 140 00 Praha 4; a 

(b) Andrew Dower, nar. 20.7.1957, bytem Jana Masaryka 10/108, 120 00 Praha 2; 

8.5 Jednatelům náleží obchodní vedení Společnosti. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné 
vědem předepsané evidence a účetnictví, jakož i seznamu společníků Společnosti. 
Jednatelé jsou rovněž povinni informovat společníky o záležitostech Společnosti. 
Jednatelé nesmí vykonávat pravomoci vyhrazené působnosti valné hromady. 

ČLÁNEK 9 
Práva a povinnosti společníka 

9.1 Jediný společník vykonávající působnost valné hromady určí částku čistého zisku, která 
mu bude přidělena. Je nepřípustné, aby jakákoliv částka k rozdělení pocházela ze 
základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, 
které podle obchodního zákoníku a této společenské smlouvy mají být použity k doplnění 
těchto fondů. Společník bude povinen vrátit Společnosti jakékoliv zisky vyplacené mu v 
rozporu s tímto ustanovením. 

9.2 Po dobu existence Společnosti nemůže společník požadovat, aby mu byl jeho vklad 
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vrácen. Budou-li společníku vyplaceny částky v důsledku snížení základního kapitálu, 
nebudou tyto platby považovány za refundaci vloženého vkladu společníka. 

9.3 Společník má právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech Společnosti, 
nahlížet do dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit 
auditora nebo daňového poradce. Společník je oprávněn udělovat pokyny obchodnímu 
vedení Společnosti. 

9.4 V případě zrušení Společnosti s likvidací má společník nárok na likvidační zůstatek. 

ČLÁNEK 10 
Obchodní podíl 

10.1 Obchodní podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva 
a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu 
Společnosti. Obchodní podíl společníka je uveden v článku 1 této společenské smlouvy. 

10.2 Společník je oprávněn převést svůj obchodní podíl nebo jeho část na jinou osobu. 

10.3 Smlouva o převodu obchodního podílu nebo jeho části musí být vyhotovena písemně 
a nový nabyvatel obchodního podílu v ní musí učinit písemné prohlášení, že přistupuje ke 
společenské smlouvě. Podpisy musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které 
přešly převodem obchodního podílu. Účinky převodu obchodního podílu nebo jeho části 
nastávají vůči Společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu obchodního podílu 
nebo jeho části. 

ČLÁNEK 11 
Rezervní fond 

11.1 Jakmile roční účetní závěrka Společnosti vykáže podle platných českých účetních 
předpisů čistý zisk, bude z tohoto čistého zisku okamžitě vytvořen rezervní fond 
Společnosti (dále jen "rezervní fond"), a to buď ve výši 10 % z čistého zisku, nebo ve 
výši 5 % z hodnoty základního kapitálu, podle toho, která z obou hodnot bude nižší. 
V každém následujícím roce bude Společnost doplňovat rezervní fond o částku ve výši 
5 % z čistého zisku, a to až do doby, kdy výše fondu dosáhne 10 % základního 
kapitálu. Rezervní fond bude udržován a používán v souladu s ustanoveními § 67 
obchodního zákoníku. 

ČLÁNEK 12 
Účetní období 

12.1 Účetní období Společnosti bude začínat dnem 1. ledna a končit dnem 31. prosince 
každého kalendářního roku. 

ČLÁNEK 13 
Zrušeni a likvidace Společnosti 

13.1 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 



13.2 Společnost se zrušuje: 
5 

(a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí 
bylo přijato, dochází-li ke zrušení Společnosti s likvidací; 

(b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku 
Společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku 
rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato; 

(c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy 
toto rozhodnutí nabude právní moci; 

(d) zrušením konkursu Společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo 
zrušením konkursu z důvodu, že majetek Společnosti nepostačuje k úhradě 
nákladů konkursu, anebo zamítoutím návrhu na prohlášení konkursu pro 
nedostatek majetku Společnosti. 

13.3 Pokud aktiva Společnosti nebudou za okolností uvedených v odstavci 13.2 (b) 
převedena na její(ho) právní(ho) nástupce, proběhne likvidace Společnosti podle 
příslušných právních předpisů České republiky. Likvidátor vyhotoví ke dni vstupu do 
likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku 
předcházející dni vstupu do likvidace sestavují jednatelé. Nesestaví-li jednatelé tuto 
účetní závěrku bez zbytečného odkladu po vstupu Společnosti do likvidace, přechází 
tato povinnost na likvidátora. Jestliže likvidátor zjistí předlužení Společnosti, podá bez 
zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu. To neplatí, pokud došlo ke zrušení 
Společnosti v souladu s odstavcem 13.2 (d) této společenské smlouvy. Bez 
zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných pro provedení likvidace 
Společnosti sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení 
likvidačního zůstatku a předloží j i společníku Společnosti ke schválení. Ke dni 
zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní 
závěrku. 

ČLÁNEK 14 
Závěrečná ustanovení 

14.1 Tato společenská smlouva se bude řídit právními předpisy České republiky a bude 
podle nich vykládána a uplatňována. 
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DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. 
Jana Palacha 1025 
293 01 Mladá Boleslav 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: R z / 1 0 / 0 4 / ^ / 
Zasedání Rady 1 / bod 6 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. RR 0432 k provozování rozhlasového vysílání, 
s názvem programu Kiss Delta, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/172/99 ze dne 22. června 1999 (ve 
znění změn), o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 11. prosince 2003, 
evidovaným pod č.j. 2 v knize došlé pošty Úřadu Rady, a to: 

„ 1. snížení podílu české a slovenské hudební produkce ve vysílání na 10 % hudebního 
vysílacího času" 
2. změnou programu v souladu s přílohou č. 1. o dvou stranách, která je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

Účastník řízeni zaplatil správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 2. prosince 2003. 



P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 s.ř.s. žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 6. ledna 2004 



. Programové schéma Kiss Delta. 

Pondělí - pátek 

0.00 - 06.00 

Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 

6.00- 9.00 
Ranní blok - „Ranní shqw" (kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a. zpráv). 
Zprávy běží od 6.00 každou hodinu. Zprávy o dopravě, sportu, počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 
9.00-13.00 
Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Hlavní soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny + rubriky (regionální kultura a sport) 
Burza práce 

13.00 -18.00 
Odpolední hudební blok tok hudby, zpráv a informací. 
Zprávy na začátku každé hodiny do 17:00 + rubriky (regionální kultura a sport) 

18.00 - 20.00 
„Písničky na přání" 

20.00 - 22.00 

„Na tykačku" - moderovaný pořad s telefonáty posluchačů (po- čt) 

20.00-22.00 
Hitparáda rádia Kiss Delta - „Kissparáda" - aktuální hity podle pořadí sestavovaného 
posluchači 
22.00-24.00 
Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 



Sobota 

0.00 - 8.00 

Noční hudební proud - „Hity Noři Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 

8.00-14.00 
Dopolední program a polední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 

Víkendové típy a kulturní servis v celou od 8.00 v-17.00. 

14.00-18.00 
Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy a soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou do 17.00 
18.00 - 20.00 
„Písničky na přání" 
20,00 - 24.00 
„Dancemachine" - výběr z taneční hudby, aktuální novinky, reportáže a rozhovory -
moderovaný pořad. 

Neděle 

0.00 - 8.00 

Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 

8.00 - 14.00 
Dopolední program a polední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 
soutěžemi. 

Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 8.00 - 17.00. 

14.00 - 18.00 
Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 
hudebními tématy a soutěžemi. 
Víkendové tipy a kulturní servis v celou do 17.00 
18.00-20.00 
„Písničky na praní" 
20.00-22.00 
„Ghetto" - výběr z hip hopu, r&b, soulu, funku a rapu - specializovaný moderovaný 
pořad. 
22.00-24.00 
Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 



RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍIÁNÍ 

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

r 
Účastník řízení: DELTA MEDIA BROADCASTING 

s.r.o. 
Jana Palacha 1025 
Mladá Boleslav 

PSČ : 293 01 

L 
Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/97/03 (frfol 
Zasedání Rady 9/ bod 25 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
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."), podle ustanovení § 23 zákona č. 231/2001 Sb., 
ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, toto 

Doba platnosti licence společnosti DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. k provozováni rozhlasového 
vysílání programu Kiss Delta, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/172/99 ze dne 22.6.1999, ve znění 
pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 22.1.2014. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 1.4.2003, evidovaným v knize doručené pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 1259 požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 213/2001 Sb., 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 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. 

rozhodnutí: 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


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

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

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

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

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

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

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

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 14.3.2003. 

Rada ve správním řízení posoudila žádost účastníka řízení a konstatovala, že účastník řízení splňuje 
podmínky pro prodloužení doby platnosti licence stanovené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 
S b . , respektive že neshledala žádné důvody, které by jí bránily předmětnou licenci prodloužit, a rozhodla 
proto tak, jak je ve výroku uvedeno. 

P o u č e n í : 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
prostředek. 

není proti tomuto rozhodnutí možno podat opravný 

V Praze dne 27.5.2003 / 



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 

r 
Účastník řízení: DELTA MEDIA 

BROADCASTING, s.r.o. 

Jana Palacha 1025 

293 01 Mladá Boleslav 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/201/05 

Zasedání Rady 16 / poř. č. 19 

Vyřizuje: Jan Fučík 

Schváli l : Jiří Zajíc 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 6. září 2005 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici Kiss 
Delta, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/172/99 ze dne 22. června 1999 (ve znění změn), o kterou 
účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 4. srpna 2005 a to: 

se změnou licenčních podmínek spočívající ve změně programového schématu následujícím způsobem : 

Programové schéma rádia K iss Delta 

Pondělí - pátek 

0.00 — 06.00 Noční hudební proud — „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura). 
6.00 - 9.00 Ranní blok — „Ranní show" (kaleidoskop hudby, humoru, soutěží a zpráv). 

Zprávy běží od 6.00 každou hodinu. Zprávy o dopravě, sportu, počasí. 
Drobné kvizy a znalostní soutěže. 

9.00 - 13.00 Dopolední a polední blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Hlavní soutěže stanice. 
Zprávy na začátku každé hodiny + rubriky (regionální kultura a sport). 
Burza práce. 

13.00 — 18.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Zprávy na začátku každé hodiny do 17.00 + rubriky (regionální kultura a sport) 

s o u h l a s 
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18.00 - 20.00 „Hitparáda TOP20" — tok hudby a informací 
20.00 - 24.00 „SMS seznamka" - moderovaný pořad s telefonáty posluchačů 

Sobota 

0.00 - 8.00 Noční hudební proud — „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 
8.00 - 14.00 Dopolední program a polední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 

soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 8.00 — 17.00. 
14.00 -16.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 

hudebními tématy a soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní servis v celou do 17.00 
16.00 - 18.00 „Hitparáda" — tok hudby a informací 
18.00 - 20.00 „Písničky na přání' 
20.00 — 24.00 Noční hudební proud — „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 

0.00 - 8.00 Noční a ranní hudební proud — „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 
8.00 - 14.00 Dopolední program a polední program - hudební bloky s různými hudebními tématy a 

soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 8.00 — 17.00. 
14.00 - 18.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s různými 

hudebními tématy a soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní servis v celou do 17.00. 
18.00 - 20.00 „Písničky na přání". 
20.00 — 22.00 „Hitparáda" — tok hudby a informací. 
22.00 — 24.00 Noční hudební proud — „Hity Non Stop" + pravidelné rubriky (kultura) 

Ostatní licenční podmínky zůstávají v platnosti. 

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

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
dne 20. července 2005. 

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

Neděle 

V Praze dne . září 2005 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £)i)/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

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

Sp. zn./ldent.: 2012/261/bar/DMB 
Č.j.: bar/1736/2012 
Zasedání Rady č. 9 - 2012 / poř.č.: 45 

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 pozděj
ších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a podle ustanovení článku II. zákona č. 196/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon 
č. 196/2009 Sb."), vydává toto 

Rada uděluje společnosti DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. se sídlem Jana Palacha 1025, 293 01 
Mladá Boleslav-Nové Město, identifikační číslo 49823311, 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 Delta na kmitočtu 92,9 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího 
stanoviště Mladá Boleslav na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Kiss Delta 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 92,9 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Mladá Boleslav 

Základní programová specifikace: 
Nezávislá komerčně-hudebně-informační stanice 

Další programové podmínky: 

Podle licence čj. Ru/172/99 ze dne 22. 6. 1999 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 
Společnost DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu 
Kiss Delta šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/172/99 
ze dne 22. 6. 1999 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 22. 1. 2014. 

Dne 15. března 2012 pod čj. 3230/2012 byla Radě doručena žádost provozovatele DELTA MEDIA BROAD
CASTING s. r. o. o udělení transformační licence podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

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

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

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

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

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozo
vání rozhlasového vysílání ve výši 15 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků 
(příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 
24. 2. 2012. 

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 9.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 14.5.2012, d iagram využit í rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltan 
Date: 2012.05.14 15:05:30 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ Location: Praha 
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-63 701/2012-613 

Diagram využit í rádiového kmitočtu provozovatele DELTA MEDIA B R O A D C A S T I N G s.r.o. určeného pro analogové rozhlasové vysí lání 
v pásmu VKV. Modrá barva vyznačuje předpokládaný územní rozsah, ve kterém j e zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity 
e lekt romagnet ického pole s tanovená podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí s ignálem zemského rozhlasového vysí lání 
š í řeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Měří tko: 10 km 
i i 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

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

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

Sp . zn . / lden t . : 2013 /292 /bar /DMB 
Č.j . : bar /3404/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 14 - 2013 / poř . č . : 24 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává toto 

R O Z H O D N U T I 

Rada podle ustanovení § 70 správního řádu opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí sp. zn. 2013/292/bar/DMB 
ze dne 28. 5. 2013 tak, že jeho výrok správně zní takto: 

Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli DELTA 
MEDIA BROADCASTING s. r. o. se sídlem Jana Palacha 1025, 293 01 Mladá Boleslav-Nové Město, 
identifikační číslo 49823311, předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společnosti Radio Investments, 
s. r. o. ve společnosti provozovatele na společnost InFin, s. r. o. a s tím související změnou způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu společníků 
a společenské smlouvy. 

Odůvodnění: 

Rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/292/bar/DMB ze dne 28. května 2013 byl společnosti DELTA MEDIA 
BROADCASTING a. s. udělen předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společnosti Radio 
Investments, s. r. o. ve společnosti provozovatele na společnost InFin, s. r. o. a s tím související změnou 
způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše obchodního podílu, seznamu 
společníků a společenské smlouvy. V písemném vyhotovení uvedeného rozhodnutí však došlo ke zřejmé 
nesprávnosti, když byl ve výroku rozhodnutí uveden jiný provozovatel vysílání než žadatel. 

Podle ustanovení § 70 správního řádu provede opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení 
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní úřad, který rozhodnutí 
vydal; týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní úřad opravné rozhodnutí, které je prvním 
úkonem ve věci opravy. 

Z tohoto důvodu Rada provedla opravu vydáním opravného rozhodnutí, a to z moci úřední. 

http://www.rrtv.cz


Poučení: 

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

V Praze dne: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.08.09 16:57:24 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ . _ Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

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

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

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

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

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

Sp . zn . / lden t . : 2013/508/bar / lnF 
Č. j . : bar /3384/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 14 - 2013 / poř . č . : 21 

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

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

Odůvodnění: 

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

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

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

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

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

O O Q . 0 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

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

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

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

Odůvodnění: 

Dne 20. února 2013 pod čj. 1460/2013 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost 
společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. o udělení souhlasu s přeměnou společností tří 
provozovatelů rozhlasového vysílání formou fúze sloučením do nástupnické společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. Jedná se o následující 
provozovatele: Star Promotion, s. r. o., DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. a COUNTRY RADIO 
s. r. o. 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 21 . 2. 2013 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

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

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.04.02 16:15:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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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: 
 
 

r o z h o d n u t í : 
 
 
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 Delta (licence č.j. Ru/172/99) 
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu 
na nový název KISS a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 20. února 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost (č.j. RRTV/4030/2017-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Kiss Delta (licence č.j. Ru/172/99) podle ustanovení 
§ 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název KISS a ve změně licenčních podmínek. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou názvu programu či změnou 
licenčních podmínek. Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 
Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 28. února 2017 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady. Vzhledem k tomu, že předmětné licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, 
nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o 

 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
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licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného souboru technických parametrů 
by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty. Žádný subjekt se nevyjádřil. 
 
 
Změna názvu: 
 
V současné době pod názvem KISS vysílají tři programy provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. který je i provozovatelem programu Kiss Delta, o jehož změnu názvu 
žádá. Změnou názvu tak dojde ke sjednocení názvů obdobných programů provozovatele, 
přičemž cílem provozovatele je celková konsolidace licenčních podmínek jeho rozhlasových 
stanic. 
 
Změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence 
na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno 
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.   
 
Dle Rady změna názvu programu neznamená změnu základní programové specifikace 
(Nezávislá komerčně-hudebně-informační stanice) ani charakteru programu. I po změně názvu 
je provozovatel schopen dostát naplnění základní programové specifikace. Zároveň provozovatel 
může zachovat prostřednictvím orientace zpravodajství nebo dalších pořadů i vazbu na daný 
region; tohoto může 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. Obsahové zaměření na region pak 
i umožňuje posluchačům, aby případně odlišili danou stanici od dalších stanic se stejným názvem. 
 
Ve věci možné zaměnitelnosti názvu programu je možno uvést rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalobce proti 
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto judikátu mj. vyplývá, že 
zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze provozovateli, který vysílá 
program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované změně licenčních 
podmínek.  
 
Nejvyšší správní soud mj. konstatoval následující: 
 
Na základě analogické aplikace těchto ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. lze tedy učinit závěr, 
že žalovaná neudělí písemný souhlas se změnou označení názvu programu i v případě, že 
označení (název) programu by bylo zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu, 
ledaže by s tím dotčený provozovatel rozhlasového či televizního vysílání souhlasil. V takovém 
případě totiž zaměnitelností nedochází k újmě provozovatele stávajícího programu rozhlasového 
či televizního vysílání a tím ani k nekalosoutěžnímu jednání. Zaměnitelnost označení (názvu) 
dvou programů učiněná ve shodě s jejich provozovateli nelze, stejně jako u právem chráněného 
označení jiných výrobků či služeb formou ochranné známky, hodnotit jako skutečnost, která by 
způsobila újmu jiným provozovatelům vysílání nebo rozhlasovým posluchačům či televizním 
divákům a byla by důvodem pro neudělení souhlasu se změnou označení názvu programu. 
Zadavatelé reklamy totiž uzavírají příslušné smlouvy s jednotlivými provozovateli vysílání, nikoliv 
s rozhlasovými či televizními programy, a jsou bezpochyby jako profesionálové v daném oboru 
obeznámeni s tím, kdo je provozovatelem konkrétního programu, na němž chtějí svou reklamu 
odvysílat. Rozhlasoví posluchači a televizní diváci jsou pak jistě schopni během krátké doby 
odlišit rozdílnou programovou specifikaci dvou programů s obdobným označením (názvem).  
 



Vzhledem k tomu, že provozovatelem programů KISS je společnost RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. která je i provozovatelem programu Kiss Delta, o jehož změnu názvu 
žádá, je možno tvrdit, že změna názvu programů by v případě udělení souhlasu nezpůsobila 
škodu provozovateli programu obdobného názvu a byla by učiněná ve shodě. Navrhovaná změna 
názvu by tedy nevedla k újmě provozovatele stávajícího zaměnitelného programu a byla by 
s výše citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu ve shodě. 
 
Pro úplnost je možno uvést, že Rada v nedávné době rozhodovala o několika obdobných 
žádostech provozovatelů, kdy cílem těchto žádostí bylo sjednocení názvů obdobných programů, 
vysílaných daným provozovatelem. V daných případech, ač by i u nich mohlo být namítnuto riziko 
zaměnitelnosti stanic ze strany posluchačů, Rada žádostem provozovatelů vyhověla. V případě 
žádosti, která je předmětem správního řízení, se jedná o podobný případ ve smyslu § 2, odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen “správní řád“); v daném správním řízení tedy může 
provozovateli svědčit zásada předvídatelnosti práva, která vyplývá z výše uvedeného ustanovení 
správního řádu. 
 
 
Změna licenčních podmínek: 
 
V daném případě byla licence udělena v licenčním řízení o jediném účastníku; pro rozhodnutí o 
udělení či neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
 
Změna licenčních podmínek vychází z cíle provozovatele konsolidovat licenční podmínky svých 
rozhlasových stanic. 
 
Základní programová specifikace (Nezávislá komerčně-hudebně-informační stanice) zůstává 
beze změny. 
 
1) Změna podílu mluveného slova ve vysílání 
 
Provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek v parametru podíl mluveného slova. Dle 
současného znění licenčních podmínek činí podíl mluveného slova v denním průměru 10%. Po 
požadované změně by byl podíl mluveného slova v rozmezí 6 % - 14%. Navrhovanou změnu 
provozovatel odůvodňuje tím, že odpovídá vývoji společnosti odrážející se i do věkového profilu 
posluchačů programu a navrhované procentuální rozmezí reflektuje poslední průzkumy mezi 
posluchači. 
 
 
2) Změna programového schématu 
 
Provozovatel dále žádá o změnu programového schématu programu. Programové schéma bylo 
naposledy změněno v roce 2005 udělením souhlasu se změnou č.j. Rz/201/05. Dle této poslední 
změny je současná podoba programového schématu následující:  
 
 
Současný stav: 
 

 
 
 
 

0.00 – 6.00  Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné 
rubriky (kultura). 

06.00 – 9.00  Ranní blok - „Ranní show" (kaleidoskop hudby, humoru, 
soutěží a zpráv). Zprávy běží od 6.00 každou hodinu. 



 
 
Pondělí - pátek 

Zprávy o dopravě, sportu, počasí. Drobné kvizy a 
znalostní soutěže.  

09.00 – 13.00 Dopoledni a polední blok - - tok hudby, zpráv a informací. 
Hlavní soutěže stanice. Zpráv na začátku každé hodiny + 
rubriky (regionální kultura a sport). Burza práce.  

13.00 – 18.00 Odpoledni hudební blok - tok hudby, zpráv a informaci.  
Zprávy na začátku každé hodiny do 17.00 + rubriky 
(regionální kultura a sport)  

18.00 - 20.00 „Hitparáda TOP20" — tok hudby a informací 

20.00 – 24.00 „SMS seznamka" - moderovaný pořad s telefonáty 
posluchačů 

 
 
 
 
 
Sobota 

0.00 – 8.00  Noční hudební proud - „Hity Non Stop" + pravidelné 
rubriky (kultura). 

08.00 – 14.00 Dopolední program a polední program - hudební bloky s 
různými hudebními tématy a soutěžemi. Víkendové tipy a 
kulturní servis v celou od 8.00 — 17.00. 

14.00 – 16.00 Odpolední program – pokračován hudebních bloků s 
různými  
hudebními tématy a soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní 
servis v celou do 17.00 

16.00 – 18.00 „Hitparáda" — tok hudby a informací 

18.00 – 20.00 „Písničky na přání' 

20.00 – 24.00 Noční hudební proud — „Hity Non Stop" + pravidelné 
rubriky (kultura) 

 
 
 
 
Neděle 

0.00 – 8.00  Noční a ranní hudební proud — „Hity Non Stop" + 
pravidelné rubriky (kultura)  

08.00 – 14.00 Dopolední program a polední program - hudební bloky s 
různými hudebními tématy a  
soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní servis v celou od 8.00 
— 17.00. 

14.00 – 18.00 Odpolední program - pokračování hudebních bloků s 
různými  
hudebními tématy a soutěžemi. Víkendové tipy a kulturní 
servis v celou do 17.00. 

18.00 – 20.00 „Písničky na přání" 

20.00 – 22.00 Hitparáda" — tok hudby a informací. 

22.00 – 24.00  Noční hudební proud — „Hity Non Stop" + pravidelné 
rubriky (kultura) 

 
  
 
Stav po požadované změně: 
 

 
 
Pondělí - Pátek 

0.00 – 6.00  Noční hudební proud.  

06.00 – 9.00  Ranní blok - ranní kaleidoskop hudby, humoru, anket a 
zpráv 

09.00 – 14.00 Dopoledni a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. 
Kulturní servis, praktické informace životního stylu. 

14.00 – 20.00 Odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. 

20.00 – 24.00 Písničky na přání, tematické pořady 



Sobota - Neděle 0.00 – 8.00  Noční hudební proud 

08.00 – 18.00 Víkendový program – tok hudby, informace zaměřené na 
víkendové dění, kulturní pozvánky. 

18.00 – 24.00 Tematické hudební pořady 

Zpravodajství ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž 
zpravodajské relace mi. 1 minuta. 

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

 
 
Z výše popsané změny programového schématu by pak vyplývala i změna zpravodajství, 
obsaženého v programu. Podle současného stavu programového schématu v čase od 6.00 do 
17.00 jsou zprávy vysílány každou hodinu; v čase od 8.00 do 17.00 je pak specifikováno, že 
zprávy jsou vysílány na začátku každé hodiny. V sobotu a v neděli jsou pak v celou od 8.00 do 
17.00 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“. 
 
Licence byla udělena v roce 1999, přičemž žadatel byl jediným účastníkem licenčního řízení. 
Požadované změny licenčních podmínek nemění charakter programu a nevedly by tak k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení 
 
 
P o u č e n í : 
 
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/172/99) 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/172/99) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
Název programu 
• KISS 
 
Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání 
• Mladá Boleslav 92,9 MHz / 1 kW 
 
Základní programová specifikace 
• Nezávislá komerčně-hudebně-informační stanice 
 

Cílová skupina 
• 18 - 45 let  
 
Mluvené slovo 
• Podíl mluveného slova ve vysílání 6 – 14% 
 
Charakteristika programu 
 
Profil stanice  
• Rádio KISS je nezávislá komerční hudebně informační rozhlasová stanice.  
• Její identita je definována převážně současnou hudební náplní a přímostí, srozumitelností a  
  kompatibilností hudebních předělů (jinglů) a anoncí.  
• Rádio KISS používá hudební formát HOT AC, tj. formát, ve kterém jsou poměrně zastoupeny klasické    
  hity předchozího desetiletí a aktuální novinky. V případě KISS převládají novinky. 
 
Hudba 
• Podíl české a slovenské hudební produkce ve vysílání je 10 % hudebního vysílacího času. 
 
Programové schéma 
 
Zpravodajství - ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž zpravodajské relace 
mi. 1 minuta). 
 
Pondělí - pátek  
0.00 - 06.00  Noční hudební proud  
6.00 - 9.00    Ranní blok — „Ranní show" - kaleidoskop hudby, humoru, anket a zpráv 
9.00 - 14.00  Dopolední a odpolední blok - tok hudby, zpráv a informací. Kulturní    
                      servis, praktické informace životního stylu 
14.00 - 20.00 Odpolední hudební blok - tok hudby, zpráv a informací.  
20.00 - 24.00 Písničky na přání, tematické pořady 
 
Sobota – Neděle 
0.00 - 08.00     Noční hudební proud  
8.00 - 18.00    Víkendový program- tok hudby, informace zaměřené na víkendové dění, kulturní      
                        pozvánky 
18.00 - 24.00  Tematické hudební pořady 
  
Příklady jednotlivých programových prvků jsou například: autorské pořady, hudební soutěže, 
kaleidoskop zajímavostí, hovory se zajímavými hosty, diskuse na aktuální regionální témata. 

 



 

Jedn. identifikátor 246896 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.     RRTV/8889/2017-blu  
Sp. zn.                  2017/461/blu  
Zasedání Rady      10-2017/poř. č. 19 
 
Vyřizuje:                ORVL- ORV 
 
Datum, místo        6. 6. 2017, Praha 
 
 

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: 
 
 

r o z h o d n u t í : 
 
 
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/172/99) 
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, 
neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné 
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 20. února 2017 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 
žádost (č.j. RRTV/4030/2017-vra) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o 
udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Kiss Delta (licence č.j. Ru/172/99) podle ustanovení 
§ 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název KISS a ve změně licenčních podmínek. S požadovanými změnami Rada udělila předchozí 
souhlas na svém 7. zasedání roku 2017 (bod 13) dne 4. dubna 2017 (rozhodnutí č.j. 
RRTV/6940/2017-blu). 
 
Následně byla Radě dne 2. května 2017 doručena žádost (č.j. RRTV/7525/2017-vra) 
provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
KISS (licence č.j. Ru/172/99) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně licenčních podmínek programu.  
 
Provozovatel ve své žádosti navrhuje změnu licenčních podmínek v parametru zpravodajství. 
Svou žádost odůvodňuje tím, že v předchozí žádosti ze dne 20. února 2017 došlo k chybě při 

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



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. Žádný subjekt se v dané lhůtě nevyjádřil. 
 
 
Licence byla udělena v roce 1999 v licenčním řízení o jediném účastníku. 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 (Nezávislá komerčně-hudebně-informační stanice) zůstává 
beze změny. 
 

Stav před rozhodnutím Rady 
ze dne 4. dubna 2017 

v čase od 6:00 do 17:00 jsou zprávy vysílány každou hodinu. 
V sobotu a v neděli jsou vysílány víkendové tipy a kulturní servis 
od 8:00 do 17:00. 

Současný stav dle rozhodnutí 
Rady ze dne 4. dubna 2017 

ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž 
zpravodajské relace min. 1 minuta 

Stav po změně ve všední den od 6-9 hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin 
každou hodinu (stopáž zpravodajské relace minimálně 1 minuta) 

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



Požadované změny licenčních podmínek tedy dle Rady nemění charakter programu a nevedly 
by tak k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Rada tudíž může udělit s požadovanou změnou 

souhlas.  
 
 

P o u č e n í : 
 
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/172/99) 
 
 



Příloha 
 

Licenční podmínky programu KISS (licence č.j. Ru/172/99) 

dle rozhodnutí o souhlasu se změnou 

 
Název programu 
• KISS 
 
Časový rozsah vysílání 
• 24 hodin denně 
 
Územní rozsah vysílání 
• Mladá Boleslav 92,9 MHz / 1 kW 
 
Základní programová specifikace 
• Nezávislá komerčně-hudebně-informační stanice 
 

Cílová skupina 
• 18 - 45 let  
 
Mluvené slovo 
• Podíl mluveného slova ve vysílání 6 – 14% 
 
Charakteristika programu 
 
Profil stanice  
• Rádio KISS je nezávislá komerční hudebně informační rozhlasová stanice.  
• Její identita je definována převážně současnou hudební náplní a přímostí, srozumitelností a  
  kompatibilností hudebních předělů (jinglů) a anoncí.  
• Rádio KISS používá hudební formát HOT AC, tj. formát, ve kterém jsou poměrně zastoupeny klasické    
  hity předchozího desetiletí a aktuální novinky. V případě KISS převládají novinky. 
 
Hudba 
• Podíl české a slovenské hudební produkce ve vysílání je 10 % hudebního vysílacího času. 
 
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. 

 


