
řMHi^B RA D A Č E S K É R E P U B L I K Y 
^ĚĚĚĚ^m P r o rozhlasové a televizní vysílání. 

100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02 - 781 38 30 fax: 02 - 781 08 85 

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

Účastník řízení : COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
Zenklova 34 
Praha 8 

PSČ: 180 00 

Jednatel: William Joseph Hogan 

Způsob jednání: Za společnost jednají 
jednatelé, každý samo
statně. 

Č.j.: Ru/91/99//Ji7 
Zasedání Rady 29 bod 6 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své 
působnosti dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro 
rozhlasové a televizní vysílání , podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., v platném znění, o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním 
řízení, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

l) Rada uděluje společnosti COUNTRY RÁDIO s r. o. se sídlem v Praze 8, Zenklova 34, 
IČO: 45270881, l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s 
n á z v e m COUNTRY RÁDIO . Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 18.11.1999 
do 18.11.2005. 

„2) Specifikace vysílání: v pásmu středních vln a pásmu VKV, název stanice je COUNTRY 
RÁDIO. Časový rozsah vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu 
hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry." 



3) K realizaci licence Rada účastníku jako technické prostředky přiděluje : 

a/ k m i t o č e t 1062 kHz ze stanoviště Praha - Zbraslav po celou dobu platnosti licence 

b/ další k m i t o č e t 89,5 Mhz ze stanoviště PRAHA-MĚSTO s omezením platnosti od 
18.11.1999 do 31.12.2001. 

dle příslušných kmitočtových přídělů. 

V souladu s § 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 výše citovaného zákona v jeho 
žádosti o licenci č. RR 0376. Tyto údaje tvoří nepřeškrtnutý text 6-ti stran přílohy č. 1 tohoto 
rozhodnutí. 

Příslušné dva kmitočtové příděly tvoří přílohy č. 2 a č. 3. 

Přílohy č. 1 a přílohy č. 2 a č.3 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. 

4) Žádost účastníka řízení o přidělení kmitočtu střední Cechy 95,0 MHz se z a m 11 a . 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR0376 ze dne 15.9.1998 
s údaji stanovenými v § 11 zákona č. 468/91 Sb. , v platném znění, a ostatní písemné doklady 
(zejména projekt rozhlasové stanice RÁDIO COUNTRY, výpis z obchodního rejstříku 
vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddíle C, vložce 9021 ze dne 9.7.1998, a 
bankovní informace ústavu Komerční banka a.s. Praha 8 ze dne 9.9.1998) předložené 
v průběhu správního řízení a projednané při předběžném slyšení dne 20.10.1998 a při 
veřejném slyšení dne 27.10.1998. 

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 ČR. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 



Rada konstatovala, že společnost COUNTRY RÁDIO 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.301/95 Sb., novelizujícího zákon č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, 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,- dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 25.9.1998. 

Pokud se týče zamítavé části výroku sub. 4), Rada v zájmu optimalizace kmitočtového spektra 
v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), j ) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České 
republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, v platném znění, dle kterého je pověřena 
plánováním využití kmitočtů pro vysílání a výkonem státní správy v oblasti kmitočtového 
spektra, přidělila požadovaný kmitočet střední Čechy 95,0 MHz jinému žadateli 
v samostatném správním řízení, a proto nezbylo, než žádost o přidělení tohoto kmitočtu 
zamítnout. 

P O U Č E N Í 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Proti výroku o zamítnutí přidělení kmitočtu sub. 4) je možno podat opravný prostředek 
k příslušnému soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní mocí 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 14.12.1998 



Č A S T I L 

Programová a technická část 

Název stanice ^ ^ R Y . R Á D I O 

Časový rozsah vysílání ^ 1 h o d i n d e n n ě 

. . . H u d e b n í s t a n i c e ve f o r m á t u c o u n t r y , 
Základní charakteristika programu 

f o l k a p ř í b u z n é ž á n r y 

Požadovaná dobá platnosti licence ^...íf-.íí : :: '.: / 
qq q & / 

Podii vysílacího času věnovného pořadům domácí produkce .y... 
J 9 9 , 9 % z w f d a j ů c e l 

Částku nebo podii z výdajů, kterou žadatel každoročně použije na výrobu pořadů v tuzemsku „ .y. 
nr.čen.ýcjar na. p o ř í z e n 

K ČÁSTI II. přiložte tyto samostatně očíslované doklady a informace: p o r a a o 

II./l - programová skladba vysílání obsahující ': / 

a) profil stanice / 

b) charakteristika programu / 

c) návrh vysílacího schématu / 

d) cílovou skupinu recipientů / 

U./2 - obchodní plán / 

II./3 - organizační zajištěni vysílání / 

II. /4 - technické zajištění vysíláni / 

a) majitel a provozovatel technických prostředků / 

b) umístění studia a jeho vybavení / 

c) nadmořská výška vysílacího stanoviště / 

d) výška středu antény nad terénem / 

e) typ vysílače s kopií osvědčeni o homoíogaci 

f) předpokládaný způsob dopravy modulace 

*/ V souladu se zákonem č. 468/91/Sb. v platném zněni si může Rada vyžádat další specifické informace 

/ ČÁST i n . 
/ Správní poplatky a prohlášení 

K ČÁSTI I I L přiložte// 

III. / l -doklad o zaplacení správního poplatku (tj.kopii výpisu z účtu, popř. kopii útržku složenky) ve výši 15.000,-Kč 
na účet ČNB č^ío 3711 - 19223 - 001/0710 variabilní symbol 110.... 
Správní poplífřek poukažte do 15 dnů od data uzávěrky vyhlášeného licenčního řízem. 

Prohlášen 
Prohlašuji, že budu respektovat zákony České republiky a mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána a že veškerá 

fakía, která jsem zde uvedl, jsou pravdivá. Jsem si vědom, že licence udělená na základě nepravdivých údajů 
/(vedených v žádosti mi může být na-základč §• 15, odsfch.-písm.b) zákona č.468/91 Sb. v platném anžni, odňata. 

Datum a podpis žadatele CtfťMpZY JZQMO ^ 

(resp. osoby, která je oprávněna za žadatele jednat) 
COUNTRY RADÍ O s.r.O. 

Zenklova 34, 180 00 Praha 8 
tel. 82 66 60, 82 4S 73 /o . 

fax. 82 21 45 y ^ . 
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Podstatné je, že chceme mít možnost pružně reagovat na potřeby posluchačů. 

Co se týče podílu české a zahraniční produkce, pro naše vysílání předpokládáme poměr 
60 : 40. Tento poměr může být v rámci rozšíření pokrytého území poněkud modifikován, 
nicméně jsme připraveni zachovat minimální podíl české hudby v uvedené výši. 

Důležitou- podmínkou zabezpečení •vysílání je mimo jiné-i kvalitní a dobře vybavený hudebný -
archiv. Po sedmi letech provozování hudební rozhlasové stanice lze konstatova^že^frtrTcný a 
obsáhlý archiv, který by splnil požadavky kvalitního vysílání, vlastníme^-^— 

V současné době máme na CD nosičích bezmála 12000g!oJHáíích titulů, téměř 11000 
zahraničních písní, 3100 písní na speciálních CD^KTřozhlasové stanice s country zaměřením. 

Mimo to máme ještě 9100 titidjůjia-klasických LP, protože tyto nahrávky ještě na CD vydány 
nebyly - a to jak z donjá^ífTákze zahraniční scény. 

Citliyá^iifereííaace vybraných hudebních žánrů je a v budoucnu vždy bude základem 
lcflalímího programu. 

Hudebně je nutno postihnout všechny zařaditelné formy hudebního spektra country: country 
českou starší i moderní, americkou country starší i moderní, folk, americký protestsong, 
trampskou hudbu klasickou i novější, bluegrass, gospel, ale rovněž R'N'R i něco z tvorby tzv. 
60. let - přičemž ani takto vyjmenované hlavní hudební směry rozhodně nejsou definitivním 
použitelným seznamem. 

Zatímco logické těžiště tkví ve společné převaze country a folku, výrazně méně je už trampské 
hudby a bluegrassu. Jistě důležitý je aspekt určité "žánrové nečistoty" v podobě pozitivního 
přijímání menšinových hudebních forem/např. óO.léta/, které oproti např. bluegrassu jsou nejen 
akceptovatelné posluchačem coby country hudba, ale jsou namnoze žádanější. 

Jo však nutné poznamenat, žo hudební rozptyl (včetně dálo zmiňovaného mluveného akwa^ec 
silně váže k potřebám a vkusu posluchače, který je nejdůležitější instancí v refleja-na^rogram. 

Proto i zde je třeba brát v úvahu, že může dojít na základě_joo^l«dTacské odezvy k úpravám v 
programové skladbě. ^ 

Co se týkájiilttveTíělío slova, vycházíme rovněž ze zkušeností, co je vhodné vzhledem k 
na^TŤiovanému pojetí. 

Zpravodajství je nedílnou součástí vysílání, nicméně v hudebním formátu jej lze vnímat spíše 
pouze jako informační prvek, než jako rozhlasovou disciplínu zahrnující publicistiku, odborné 
komentáře, glosy. V našem vysílání počítáme se sedmi zhruba tříminutovými zpravodajskými 
relacemi ve všední dny a se třemi relacemi v sobotu a neděli. Tyto relace by měly být denně 
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doplněny dvěma bloky informací z kultury, tzv. kulturním servisem, rovněž v rozsahu do tří 
minut. 

Projev, nebo spíše podoba mluveného slova by měla plně korespondovat s filosofií a pojetím 
naší stanice, což je klidný a neafektovaný výraz. I toto jednoznačné odlišení od jiných, tzv. 
hitových radií, přispívá k pozitivnímu přijímání našeho formátu. 

Protože při rozhlasové práci jde vždy, a především, o posluchače, je třeba znovu zmínit, že při 
tvorbě a realizaci programu budeme přihlížet k potřebě či požadavku posluchačů. 

Zcela jistě v našem programu nebudou chybět klasické komponenty v podobě rozhovorů s 
umělci a zajímavými osobnostmi našeho života. Neměly by však přesáhnout už zmíněnou 
rovinu publicistiky. 

Rozhodně hodláme zařazovat dopravní informace, neboť jsme přesvědčeni, že námi nabízený 
formát se velmi hodí pro řidiče a pro pohodu za volantem. V této oblasti předpokládáme 
odvysílání 3 relací dopravního zpravodajství denně od pondělka do čtvrtka, v pátek pak 10 
relací, sobotu chceme nechat bez dopravního zpravodajství a v neděli předpokládáme opět 
zařazení 10 relací. 

Pochopitelně jsou připraveny možnosti fundovaného, přesného a operativního kontgjfjttHi 
regiony, včetně spolupracovníků tak, aby nemohl být rozporoványp_nslupy-p^úzéa jen z 
jednoho centrálního místa. 

Na zákJadějiosavaťlíícTizkušeností se dá říci, že dokážeme nabídnout kompletní 24-ti 
hedmovyprogram v plném, týdenním rozsahu. 
Co se týče převzatých pořadů, i nadále hodláme do našeho vysílání přenést jediný v současné 
době přejímaný program Country Radia - půlhodinový pořad VOA, připravovaný reditolkrjM 
české sekce VOA, paní Věrou Silkett Bloch. ^ ^ ^ ^ 

"Country Music Show", jak se tento pořad nazývá, bude vysílán jednojj-týdnepremiérově, a 
plánujeme zařadit i jednu reprízu do týdne. Díky vysoké proje^ieríálítě a renomé je tento 
pořad, i se svou reprízou, velmi dobrým "kořením" ppjgriámu s těmi nejčerstvějšími 
informacemi o americké country. ^ ^ ^ ^ 

Vzhledem k téměř rufijmr^ovinnosti z hlediska soutěží jako potěšení posluchače, a dalších 
podobných ^zjyedelíych a běžných aktivit komerčního charakteru by však objem veškerého 
mluy^»éhďslova neměl být stanoven jako povinné dogma, minimálně proto, že hudební stanice 
j^charakterem od základu odlišná od zpravodajského pojetí rozhlasové stanice. 
Pro naše vysílání nepředpokládáme více mluveného slova než 8%. 

Hudební otanioe může svým produktem vyoílání pružněji reagovat na vnější v1"",', q prnt" 
pevné svázání poměruJhjidbyjy>k^^ ve výsledném etektu zamýšlenému 
EíiřttORFr""""" 

~3-
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Každý všední den: 

6.00 - 9.00 Pestré ranní vysílání, obsahující nejdůležitější "ranní" informace: zprávy, dopravní 
informace, počasí, přesný čas, informace z kultury, všeobecné informace 

9.00 - 11.00 Dopolední jam 

11.00 - 12.00 Písničky s věnováním 

12.00 - 13.00 Polední siesta 

13.00 - 14.00 Hudební zákusky 

14.00 - 1.7.00 Odpolední country koktejl 

17.00 - 17.30 Soutěž 

20.00 Přehled kulturních událostí 

pondělí 

10.00 - 10.45 - BOOM /pořad o podnikání 

úterý 

21.00 - 21.30 - Listárna 

středa 

18.30 - 19.00 - Hudební vydavatelství představují /speciální pořad hudebního radia 

čtvrtek 

20.00 - 21.00 - Seznamka /šance pro osamělé „ 

pátek 

14.00 - 19.00 - Jedeme ven /motoristický magazín 

sobota 

9.00 - 9.30 - Country Music Show /pořad VOA 

neděle 

9.00 - 10.00 - Country Top 40 /hitparáda 

15.00 - 18.00 - Jedeme domů /motoristický magazín 
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Zpravodajství pro hudební stanici předpokládá ve všední den tuto podobu : 

6.00 přehled událostí 

6.30 dopravní zpravodaj ství 

7.00 zprávy 

7.30 dopravní zpravodajství 

8.00 kultura 

9.00 zprávy 

10.00 zprávy 

13.00 zprávy 

16.00 flashové zpravodajství + dopravní zpravodajství 

18.00 hlavní zprávy + dopravní zpravodajství 

20.00 kultura 

V sobotu a neděli by zpravodajství mělo být v menším rozsahu, neboť je třeba mít na zřeteli 
prvotní programový záměr, tzn. vytvářet kvalitní hudební stanici: 

7.00 přehled + dopravní zpravodajství 

8.00 kultura 

9.00 zprávy 

15.00 flashové zprávy 

18.00 hlavní zprávy + dopravní zpravodajství 

20.00 kultura 

Vzhledem k dosavadním zkušenostem však není žádný problém v případě závažných důvodů 
(politických, sportovních, společenských apod.)počet relací jakýmkoli způsobem rozšířit dle 
potřeby. 

Operativní dopravní zpravodajství bude navíc v průběhu pátečních a nedělních motoristických 
bloků ve vyšší četnosti. 
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d) CÍLOVÁ SKUPINA RECIPIENTŮ 

Při plánovaní rozhlasové stanice vycházíme z předpokladu, že při aplikování programových 
zkušeností stávající lokální stanice s identickým programem by nemělo dojít k výrazné zrjaěně 
ve skladbě posluchačské struktury oproti nynějšímu stavu. >S 

Vymezení cílové skupiny současné rozhlasové stanice Country Rádio vychází z.dlouhodobých 
výsledků sekundárních průzkumů, mezi které patří především MediaprojekJ^Median, a vedle 
toho z primárních průzkumů, jako je vlastní dlouhodobé sledování trendáC 

Jak ukazují přiložené grafy, vycházíme především z těchto vymezejjrxílových skupin: 

- z hlediska věkové struktury: / 

Hlavní cílovou skupinou současného Country Radia^jsou posluchači ve věku 25 - 49 let 

vedlejší cílovou skupinu tvoří posluchači ve věku 20- 55 let. 

- z hlediska pohlaví / 

Z tohoto hlediska je skladba posluchačů současného Country Radia velmi vyrovnaná, v 
dlouhodobém trendu se pohybuje kolem 50% ve skupině mužů i žen. 

Důvodem, proči^fiadále chceme minimálně zachovat rozsah vysílání, je právě úspěšnost 
našeho formátu, ověřená dosavadním vysíláním Country Radia, jak dokládají i přiložené grafy. 

S ohledem na již zmíněné dlouhodobé sledování trendů sekundárními i primárními průzkumy 
lzepn pokračování ve vysílání úspěšného formátu předpokládat i zachování struktury cílové 
sKupiny ooučaonóho Country Radia,-tj. 

hlavní cílová skupina z hlediska věku 

vedlejší cílová skupina z hlediska věku 

podíl mužů a žen cca 50% : 50% 

25-49 let 

20- 55 let 

- 0 -
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r n 
Účastník řízení: Country Radio, s.r.o. 

Zen klova 34 

Praha 8 

180 00 

L J 
Rozhodnutí 

Č . j . :Rz/77/02 

zasedání Rady 6 bod 18 

vyřizuje: Petra Zelená 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen: "Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) a v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, (dále jen zákon), 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 udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/91/99 ze dne 
14.12.1998, o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 18.2.2002 a evidovaným pod č.j. 755 v knize 
došlé pošty Úřadu Rady, spočívající ve změně programové skladby vysílání Country Radia, ve znění: 

Programová a technická část 

Základní programová specifikace dle § 2 odst. 1 písm h) zákona č. 231/2001 Sb. 

hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím 

1. Název stanice: Country Radio 

2. Časový rozvrh vysílání: 24 hodin denně 

3. Základní charakteristika programu: Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry 

4. Podíl české a zahraniční produkce v poměru 60:40 

5. Hudební zaměření ve všech formách hudebního spektra country: česká country ve všech formách, 
americká country starší i moderní, folk, americký protestsong, trampská hudba, bluegrass, gospel, 
rockenrol, hudba z doby 60. let včetně přesahů k world music, folkloru, rocku 

6. Podíl mluveného slova 8% 

7. Zpravodajské pořady: v ranním vysílání mezi 6. a 9. hodinou každou půlhodinu, mezi 1 5 - 1 8 hodinou 
každou hodinu - ve všední den, o víkendu bude zařazování zpravodajství sporadické 
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8. Kontaktní pořady (písničky na přání, soutěže, víkend s ...) 

9. Informační servis (doprava, počasí) 

10. Informace ze světa filmu 

11. Přímý přenos ze studia Country Radia - Živák 

12. Hudební a žánrové pořady (hitparáda, malířův gramofon, bluegrassová kolekce, Ozvěny osadních ohňů, 
folková hodinka) 

13. Rozhovory s populárními osobnostmi 

Účastník řízení je povinen dodržovat veškeré údaje dle změněných licenčních podmínek. 

Účastník řízení zaplatil dne 11. 2. 2002 správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb„ 
v platném znění. 

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. 

Poučení: 

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

V Praze dne 19. 3. 2002 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://vvww.rrtv.cz r 
Účastník řízení: 

COUNTRY RADIO s.r.o. 
Zenklova 34 
180 00 Praha 8 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/4703 \ l í 
Zasedáni Rady 23/ bod 14 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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 k provozování rozhlasové stanice s názvem COUNTRY RÁDIO, udělené na 
základě rozhodnutí č.j. Ru/91/99 ze dne 14.12.1998, Ve znění pozdějších změn, se na základě žádosti 
účastníka řízení, p r o d l u ž u j e d o 18 . 11 . 2 0 1 3 . 

Účastník řízení podáním, doručeným Radě dne 28. 11. 2002, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 4522 požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence na dobu 8 let. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání 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-Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel nesplňuje podmínky podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona. 

rozhodnutí: 

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

• 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 pro Prahu 8 ke dni 6.11. 2002, že provozovatel nemá v evidencí daní 
zachyceny daňové nedoplatky; 

• potvrzení VZP ČR Praha' ze dne 4. 10. 2002, potvrzení OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví ke dni 4. 10. 2002, potvrzení Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 2. 10. 2002, 
potvrzení ZPMV-ČR pobočka Praha ke dní 3. 10. 2002 a potvrzení České národní zdravotní pojišťovny 
ke dni 4. 10. 2002, že provozovatel nemá splatné nedoplatky pojistného na veřejném zdravotní pojištění; 

• potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 31 . 10. 2002, že nemá ke dni 30.10. 2002 
splatný nedoplatek pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

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

• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu; 

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

• ověřený výpis z obchodního rejstříku ze dne 12. 11 . 2002. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb., a 
licenci prodloužila na dobu do 18. 11 . 2013. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 1 2 . 1 1 . 2002. 

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 17.12. 2002 

P o u č e n í : 

rozhlaso; 



COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
IČ: 45270881 
Řičanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011 /768 /STR/COU 
Č.j.: STR/3058/2011 
Zasedání R a d y č. 17 - 2011 / poř.č.: 21 

R O Z H O D N U T Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysí lání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
b) a § 21 odst. 1 p ísm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysí lání 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 p latném znění (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada uděluje provozovatel i C O U N T R Y RÁDIO, s.r.o., IČ: 4 5 2 7 0 8 8 1 , se sídlem Řičanská 3, 
PSČ 101 00 Praha 10 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádost i o l icenci k 
provozování rozhlasového vysí lání prostřednictvím vysí lačů programu C O U N T R Y RÁDIO 
(l icence č.j. Ru/91/99 ze dne 14. prosince 1998), spočívající ve změně podle § 21 odst. 1 
p ísm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to v úpravě hlavní a vedlejší cí lové skupiny posluchačů z 
hlediska věku. 

Nově je cí lová skupina posluchačů def inována následovně: 

Hlavní cí lová s k u p i n a z h led iska věku: 35-79 let 
Vedlejší cí lová s k u p i n a z h led iska věku: 25-79 let 
Podíl mužů a žen: cca 5 0 % : 5 0 % 

Odůvodnění : 

Navrhovanou změnou nedojde k popření výs ledku l icenčního řízení, ve kterém byla 
provozovatel i l icence udělena. V prvé řadě byl provozovatel ve zmíněném l icenčním řízení 
jed iným účastníkem. C O U N T R Y RÁDIO také není p rogramem, který by byl ojedinělý právě 
cí lovou skupinou posluchačů, jeho jedinečnost a přínos spočívá ze jména ve specif ické 
hudební sk ladbě (country, folk a příbuzné žánry). Lze též přisvědčit argumentu 
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provozovatele, že požadované změny souvisí s vývo jem demograf ické struktury 
obyvatelstva, který se odráží ve věkovém profilu posluchačů programu C O U N T R Y RADIA. 

Vzh ledem ke skutečnost i , že se účastníkovi řízení vyhovuje v p lném rozsahu, není dalšího 
odůvodnění v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
t řeba. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 20.9.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltan 
Date: 2011.09.30 13:03:04 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

n n c o „ Location: Praha 



COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
IČ: 45270881 
Řičanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/429/zab/COU 
Č . j . :zab/286/2012 
Zasedání R a d y č. 1 - 2012 / poř.č.: 6 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 
5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Řičanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Písek 
město 2 101,5 / 200 W, Strakonice město 94,6 / 200 W a Trutnov město 104,4 / 200 W, toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada vyhodnotila soubory technických parametrů Písek město 2 101,5 / 200 W (vysíláním zásobeno 
32 072 obyvatel), Strakonice město 94,6 / 200 W (vysíláním zásobeno 28 923 obyvatel) a Trutnov 
město 104,4 / 200 W (vysíláním zásobeno 44 460 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby 
mohly být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že 
požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení 
vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje provozovateli COUNTRY RÁDIO 
s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Řičanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru 
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických 
parametrů Písek město 2 101,5 / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 09 56 / 49 18 18, Strakonice město 
94,6 / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 54 10 / 49 15 54 a Trutnov město 104,4 / 200 W, souřadnice 
WGS 84: 15 5 4 2 5 / 5 0 33 24 

Nedílnou součástí rozhodnutí jsou tabulky, které jsou výchozím zdrojem pro porovnání programové 
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Písek město 
2 101,5 / 200 W, Strakonice město 94,6 / 200 W a Trutnov město 104,4 / 200 W a mapy 
předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné 
intenzity elektromagnetického pole. 
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Odůvodnění : 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO 
(licence č.j. Ru/91/99) ve znění platných změn. Technickým prostředkem vysílání jsou kmitočty: 
Beroun 98,3 MHz 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 MHz 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz 0,2 kW; 
Hradec Králové 104,1 MHz 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz 0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz 0,2 kW; Kutná 
Hora 87,7 MHz 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz 0,2 kW; Praha 89,5 MHz 
5 kW; Praha 1062 kHz 20/1 kW; Rokycany I 92,7 MHz 0,1 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz 0,2 kW. 

Provozovatel rozhlasového vysílání COUNTRY RÁDIO s.r.o. žádal dopisem doručeným dne 6. května 
2011 č.j. 3887 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Příbram 92,2 
MHz / 200 W; Písek 101,5 MHz / 200 W; Strakonice 94,6 MHz / 200 W; Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 
MHz alt. 101,8 MHz / 200 W alt. 100 W; Trutnov 104,4 MHz / 200 W; Chomutov 87,6 MHz alt. 106,9 
MHz alt. 100,1 MHz / 200 W alt. 100 W; Most 103,8 MHz alt. 101,0 MHz alt. 102,6 MHz / 200 W alt. 
100 W; Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 
MHz alt. 98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 10. května 2011 č.j. 
zab/1555/2011) a souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český 
telekomunikační úřad. 

NA 11. zasedání poř.č. 53/2011 Rada rozhodla o kmitočtech: 

Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 
98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W, které z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu nebyly přiděleny. 

Dne 1. prosince 2011 č.j. 9624 byly Radě doručeny níže uvedené zkoordinované kmitočty, ve znění 
doplnění ze dne 7. prosince 2011 č. j 9808 o diagramy využití rádiových kmitočtů: 

Písek město 2 101,5 / 200 W, souřadnice WGS 84:14 09 56 / 49 18 18 

Strakonice město 94,6 / 200 W, souřadnice WGS 84:13 54 10 / 49 15 54 

Trutnov město 104,4 / 200 W, souřadnice WGS 84:15 54 25 / 50 33 24 

Anténní vyzařovací diagram kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v individuálních 
oprávněních k využívání rádiových kmitočtů. 

Dále Český telekomunikační úřad stanovil počty obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 
vysílání, vypočtené podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského 
rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. K výpočtu byla použita databáze 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu): 

Písek město 2 101,5 / 200 W - 32 072 obyvatel 

Strakonice město 94,6 / 200 W - 28 923 obyvatel 

Trutnov město 104,4 / 200 W - 44 460 obyvatel 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze 
dne 24. února 2011. 
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Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtů Písek město 2 101,5 / 200 W, Strakonice město 94,6 / 200 W a 
Trutnov město 104,4 / 200 W a hodnotí mimo jiné i bonitu technických parametrů uvedených 
v žádosti. 

Rada se ohledně kritérií rozhodných pro hodnocení bonity souborů technických parametrů obrátila na 
asociace soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání. V odpovědi největší asociace, APSV, je 
uvedeno, že nedošlo mezi členy asociace ke konsensu ohledně této otázky. Z názoru předsedy APSV 
vyplývají jednak kritéria, která Rada v těchto řízeních již pro vyhodnocování bonity používá (počet 
pokrytých obyvatel, konkurenční prostředí v dané lokalitě atp.), jednak je zde vyjádřeno přesvědčení, 
že stanovení „bonity kmitočtu" je velmi těžké, ne-li nemožné („...Stanovení „bonity kmitočtu" by bylo 
rovno věštění z křišťálové koule..."). 

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání poř.č. 45 v rámci 
žádosti o udělení kmitočtu Nový Jičín 92,0 MHz/25 W, provozovateli Routě rádio s.r.o. 

Hodnocení změny v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických 
parametrů kmitočtů Písek město 2 101,5 / 200 W, Strakonice město 94,6 / 200 W a Trutnov 
město 104,4/200 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Hudební stanice ve formátu country, 
folk a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím", lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu 
v intencích původně udělené licence. 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je 
použit výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu 
stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových 
pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab bude (dle teoretických výpočtů) z vysílačů kmitočtů zásobeno pro: 
Písek město 2 101,5 / 200 W - 32 072 obyvatel 
Strakonice město 94,6 / 200 W - 28 923 obyvatel 
Trutnov město 104,4 / 200 W - 44 460 obyvatel 

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je 
zatížen statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v těchto případech je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z těchto kmitočtů nebylo bonitní. 

Na území Písek vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 3 regionální 
rozhlasové programy provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové programy a 11 
regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být potenciálními 
posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na území Písek (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) byla vyhlášena 3 licenční 
řízení. 

Na území Strakonice vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 2 
regionální rozhlasové programy provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové 
programy a 12 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli 
být potenciálními posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na území Strakonice (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) nebylo vyhlášeno 
žádné licenční řízení. 

Na území Trutnov vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 1 
regionální rozhlasový program provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové programy 
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a 7 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být 
potenciálními posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na území Trutnov (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) byla vyhlášena 2 
licenční řízení. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonity v dané žádosti o změnu licence provozovatele COUNTRY RÁDIO s.r.o.  
Z výše uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o  
nedostatečně bonitním na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na  
základě hodnotících kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b). c), e) a g) rozhodovat zda je možné  
udělit souhlas dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 

Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 
Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně 
skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s 
licencí. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada 
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). 
Základní programovou specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho 
žádost obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO, s neměnnou základní programovou specifikací „Hudební stanice ve 
formátu country, folk a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím". Cílem programu flak vyplývá 
z projektu, na základě kterého byla provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění 
rozhodnutí o udělení licence tomuto programu) je provozovat hudební vysílání formátu country, folk a 
příbuzné žánry. 
Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu COUNTRY RÁDIO a dalších programů 
zachytitelných na daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní úvahu o 
udělení resp. neudělení souhlasu s požadovanou změnou. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze 
zhodnotit především následující: 

§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - co se týká ekonomické organizačního a 
technického, řešení: 
Country Rádio je plně organizačně a personálně připraveno zahájit vysílání v Příbrami, Písku, 
Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci v zákoně stanovené lhůtě. 
Žadatel - společnost Country Rádio s.r.o. provozuje rozhlasovou stanici Country Rádio již po dobu 
téměř 20 let a nemá žádné závazky vůči třetím stranám. Tento fakt dokládá dlouhodobou schopnost 
společnosti a managementu řídit a ovládat všechny procesy spojené s provozováním rozhlasové 
stanice. Vzhledem k záměru šířit v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, 
Mostě, Liberci i Jablonci původní signál Country Radia není třeba výrazně personálně posilovat 
strukturu organizace. Investice spojené s přípravou reklamních kampaní a propagace v každém 
regionu jsou plánovány v hodnotě 1 milion Kč. Jak je uvedeno v části „Obchodní plán", vzhledem k 
využití existujících anténních systémů počítáme s instalací vlastních vysílačů a sdružovačů. 
Zahájení vysílání v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i 
Jablonci tedy nebudou provázet rozsáhlé vstupní investice do anténních systémů, půjde o zajištění 
třetí stranou. 
Vzhledem k faktu, že společnost Country Rádio v letošním roce dosáhne před zdaněním zisku v 
řádech milionů korun, budou náklady spojené s provozem vysílače hrazeny z provozního zisku. 
Country Rádio je od roku 2006 plně ekonomicky soběstačná stanice, příjmy plynoucí z prodeje 
reklamního času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice, umořují vstupní investice a 
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pokrývají i náklady na technické zajištění vysílání na ostatních dokrývacích kmitočtech. V současné 
době je struktura příjmů stanice přibližně taková: 60% přímý prodej reklamy (pouze region Praha) a 
40% národní prodej. 
Nemáme v úmyslu aktivní přímý prodej, náklady na provoz vysílačů v těchto lokalitách pokryje prodej 
národní reklamy. Zároveň také nedojde k navýšení počtu reklamních spotů v programu vysílání, 
(podrobnější informace viz projekt) 
Vysílání a technické zajištění šíření signálu programu Country Radia v Příbrami, Písku, Strakonicích, 
Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci budeme zajišťovat vlastními silami s 
využitím vlastních technických prostředků (s výjimkou stávajících anténních systémů). 

§ 1 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., transparentnost vlastnických vztahů: 
Jak je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti Country Radio s.r.o. jediným 
společníkem je společnost Mil Praha. Mil Praha s.r.o. vlastní podíl 90% ve společnosti Agentura TRS 
s.r.o., která je provozovatelem rozhlasového vysílání (Radiol). 
Vlastníkem Mil Praha s.r.o. je z 99% procent společnost Metro Radio International (USA) a 1 % irská 
společnost Communicorp Group Limited. Stoprocentním vlastníkem obou těchto zahraničních 
společností je irský podnikatel Denis O'Brien, který je taktéž vlastnicky spjat se společností Radio 
Investments s.r.o. 
Radio Investments s.r.o. má 100% podíl v Radiu Bohemia s.r.o. (Kiss 98 FM), 100% podíl v Rádiu 
ProTon s.r.o. (Kiss Proton), 100% podíl v Delta Media Broadcasting s.r.o. ( Kss Delta a Rádio Jizera), 
90% podíl v Radiu Morava s.r.o. (Kiss Morava), 75% podii v Radiu Station Brno s.r.o. (Kiss Hády), 
70% podíl v Rádiu Publikum s.r.o. (Kiss Publikum) a 100% podíl v Radiu Krumlov s.r.o. ( Kiss jižní 
Čechy). Dále má 100% podíl ve společnosti Broadcast Media s.r.o. ( Radio Beat) a 34% podíl ve 
společnosti Radio TWIST Praha, s.r.o. (Radio Spin). Prostřednictvím společnosti Metro Radio 
International v USA vlastní Denis O'Brien i rozhlasové stanice ve Finsku, Estonsku, Ukrajině, 
Maďarsku a Bulharsku. 

§ 1 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby navrhované žadatelem 
k rozmanitosti stávající nabídky programů na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním 
pokryto: 
V těchto regionech neexistuje žádná jiná alternativa formátu, který nabízí Country Rádio a který jak 
dokazují úspěchy v Praze a středních Čechách má takový potenciál. Není příliš pravděpodobné, že by 
to bylo specifické pouze pro region současné působnosti Country Radia a dá se naopak předpokládat, 
že i v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci by byl 
zájem obdobný. Tento fakt prokazuje také množství dotazů na nové vysílače Country Radia od 
občanů z celé republiky. 
Náš program bude v daných regionech naprosto unikátní. To je důvod, proč se domníváme, že formát 
Country Radia bude v uvedených regionech velice příznivě přijat. 

Pokud jde o přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel uvádí: 
Jakožto hudební stanice, která se zaměřuje z velké části na domácí tvorbu, se ve specializovaných 
pořadech věnujeme také domácím formám „etnické hudby" včetně hudby romské, jejíž interpreti 
poměrně často spolupracují i s předními interprety českého folku. Nedílnou součástí našeho vysílání 
je „křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, kterou naši domácí interpreti 
převedli i do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou folkovou scénu jsou také 
především moravské, ale také jihočeské lidové písně. 
Jako jediná hudební stanice se věnujeme zcela svébytnému českému hudebnímu žánru známému 
jako „trampská píseň", jehož kořeny sahají do dvacátých let minulého století. 
Za přínos k původní rozhlasové tvorbě považujeme také množství osobností a původních pořadů, 
které jsou součástí vysílání Country Radia, (viz seznam uvedený v příloze) 

Ohledně přínosu provozovatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
žadatel uvádí, že se ve specializovaných pořadech věnuje také domácím formám „etnické hudby" 
včetně hudby romské, jejíž interpreti poměrně často spolupracují i s předními interprety českého folku. 
Nedílnou součástí našeho vysílání je „křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, 
kterou naši domácí interpreti převedli i do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou 
folkovou scénu jsou také především moravské, ale také jihočeské lidové písně, (viz seznam uvedený 
v příloze) 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 3.1.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 16.12.2011, mapy) , Dokument (přehled, 16.12.2011, 
Zachyt i te lnost programů - 17_1_c\Strakoníce 94,6 MHz) , Dokument (přehled, 16.12.2011, 
Zachyt i te lnost programů - 17_1_c\Trutnov 104,4 MHz) , Dokument (přehled, 16.12.2011, 
Zachyt i te lnost programů - 17_1_c\Písek 101,5 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.01.20 13:07:19+01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ Location: Praha 
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Programy zachytitelné v Písku 101,5 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 

Rádio Programová 
s k l a d b a 
vysí lání 

Cí lová s k u p i n a Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a 
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice 
a o počasí; autentická vyjádření politiků, 
představitelů institucí a podniků a dalších 
osobností; publicistické příspěvky specializované 
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká I zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky 
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádlo na kolečkách, Tobogan, 
Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech 
druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, 
ale i přenosy z rockových 
klubu, alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné -
ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury, 
recenze vážné hudbv, Matiné - setkání 
s osobností, odpolední publicistika. Čajovna-
pořad pro novou generaci kultur, posluchačů, 
večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad 
se zabývá osudy 
Romů a jejich životní 
kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin 
komentářů, analýz, 
diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických 
událostí, ale zejména na přibližování vzniku, 
vývoje a života občanské společnosti České 
republiky a evropských zemí, pořady zaměřené 
na kulturu, ekonomiku, historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / 

ČRo - České 
Budějovice 

V oblasti hudby se 
zaměřuje na tzv. 
střední proud, 
lidovou hudbu 
(dechovka, folklór) a 
žánry folk + country, 

je zaměřen na střední a 
starší generaci posluchačů 

Vysílání 05.00 - 21.00 hodin, v ostatním čase 
přebírá ČRo 2 Prahu 
Úlohu posluchačského "servisu" plní ranní a 
odpolední proudové vysílání. Na aktuální dění ve 
společnosti reagují pravidelné publicistické 
rubriky 

zpravodajských relací 
jsou Informace z regionu 
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MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Fajn Rádio 

Hudební rádio se 
zaměřením na 

p. 12-35 let Soft rock, pop, módní 
trendy, mluvené slovo 

Česká a zahraniční produkce (10:90), 
zpravodajství, informace a servis (Burza práce, 

Informace o politickém, 
kulturním, sportovním a 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Fajn Rádio 

Hudební rádio se 
zaměřením na 

p. 12-35 let Soft rock, pop, módní 
trendy, mluvené slovo 

Česká a zahraniční produkce (10:90), 
zpravodajství, informace a servis (Burza práce, 

Informace o politickém, 
kulturním, sportovním a 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Fajn Rádio 

region a současnou cca 15% spotřebitelská aktualita), zábava, malá společenském dění 
hudbu publicistika (soutěže, hitparáda, besedy), 

dopravní vysílání 
v regionu (cca 40% 
zpravodajství) 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické porady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádlo zábavy a Informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické porady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádlo zábavy a Informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

MEDIA BOHEMIA hudební stanice s p. 15-35 let se zaměřením CHR formát - současná zpavodajství, ekonomika, kulturní a sportovní detailnější pohled na 
a.s. / Hitrádio Faktor regionálním 

zpravodajstvím 
na středoškoláky populární hudba+hudba 

90. let 
informace, dopravní a meteorologické informace, 
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky, výročí, 
očekávané události, 

jihočeský region, prostor 
pro jihočeské autory a 
interprety 

Rádio Bohemia, 
spol. S T.O.I 

Kiss Jižní Čechy 

Hudební stanice 
s vyváženým 
podílem informací a 
10% podílem 
mluveného slova 

1 8 - 3 5 Hudba zaměřená na 
cílovou skupinu, 
převážně hudba 
středního proudu včetně 
hitparád a písniček na 
přání 

Podíl mluveného slova 10% 

Zpravodajství ve všední dny 6.00-18.00 hodin 

Schéma: noční proud - tok hudby a humor 

Denní vysílání -hudební bloky s infoservisem 
(kulturní pozvánky...) písničky na přání, hitparády 

Orientace na regiony 
obsahem mluveného 
slova 
Zpravodajství zaměřené 
na regiony 

BROADCAST MEDIA Lokální hudební p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
s.r.o. / Rádio Beat stanice s rockovou 

orientací 

p. 35-55 let 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

LONDA, s.r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 

p. 30-45 let 
s. 25-50 let 

Maximální zaměření na 
českou hudební produkci 
- 65%, rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova - 32% , z toho 22% zpráv 
a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní porady - reakce posluchačů, důraz na 

Informace z regionů 
v pravidelných časech a 
přesné formě, 
spolupráce s radnicemi 

vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

velkých měst 
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Česká rozhlasová 
s.r.o./Radio Orlík 

Hudební formát 
s využitím zlidovělé 
hudby a folklóru 

30-65 let Folklór, lidová a zlidovělá 
hudba, dechovka; 60% 
pop, country a folk, 40% 
lidová a dechová hudba 

10% mluveného slova, zpravodajství, dopravní, 
kulturní, společenský a sportovní servis, 
předpověď počasí a přesný čas 

Regionální zpravodajství 
z oblasti pokrytí 

Drobné publicistické 
pořady na téma soužití 
s etnickými skupinami 
apod. 

Rádio Proglas, s.r.o. 
/RÁDIO PROGLAS 

Rodinné rádlo široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16% 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6% 
z hudební produkce 
Klasická a duchovní 
hudba 14,9% 
Populární a výplňová 
hudba 42,9% 
Folklórní hudba 4,5 % 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny Je 
kulturním, informačním, náboženským, 
vzdělávacím i zábavným médiem. 

Náboženské porady 

- Nevysílá reklamy 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6% 
slovesných pořadů 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

V plus P s.r.o. / 
Rock rádio Prácheň 

Hudební stanice se 
zaměřením na 
hudbu středního 
proudu 
s vyváženým 
podílem informací 
10% mluveného 
slova 

18-35 let s přesahy 
(19-45 let) 

Převážně hudební směry 
středního proudu, hudba 
od 80. let do současnosti, 
podíl české a slovenské 
hudební tvorby 
minimálně 10% 

Zpravodajství (včetně počasí, počet a umístění 
relací je kontrolovaný parametr), dopravní servis 
podle potřeby 

Orientace na region 
obsahem mluveného 
slova, zpravodajství 
zaměřené na region 

Programy přijímáte né dobře: 
Český rozhlas / 
Plzeň 

regionální stanice 
pro západní 
Čechy - Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

nejrůznější věkové 
skupiny 

tradiční (lidová, 
folklorní a klasická 
hudba) i moderní 
trendy (rock, country, 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
publicistika, zábavné pořady 

Zaměření na 
informace z regionu, 
odpojování podle 
krajů 

víkendové a sváteční 
křesťanské pořady 

EVROPA 2, spol. s 
r.o. / EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC - zaměřeno 
na cílovou skupinu, 
angloamerická produkce, 
10% domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky na 
DVD a Filmové 
premiéry, lokální okna 
pro místní (regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 
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MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a country, 
podíl české hudby cca 
30% 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
předpověď počasí, kulturní a dopravní informační 
servis, životní prostředí, podpora cestovního 
ruchu. 

Aktuální informace o 
životě v regionu, 
regionální zpravodajství, 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a country, 
podíl české hudby cca 
30% 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
předpověď počasí, kulturní a dopravní informační 
servis, životní prostředí, podpora cestovního 
ruchu. 

Aktuální informace o 
životě v regionu, 
regionální zpravodajství, 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rock Rádio 
Šumava 

Hudebně informační 
rozhlasová stanice 

Zlaté hity 60.-80. let, 
anglo-americká i česká 
produkce (ta tvoří téměř 
polovinu celkového 
objemu skladeb) Podíl 
české a slovenské hudby 
v rozmezí 10 -15% 

Podíl mluveného slova je oproti hudebnímu 
programu v denním průměru cca 7 -10%. 
Zpravodajství, servisní informace (počasí, 
doprava), hitparáda vlastní produkce, písničky na 
přání 1x denně večer v uceleném bloku, 
tematické hudební pořady; lokální vysílání na 
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

Informace z regionu, 
aktuální dění v regionu -
kulturní a sportovní akce 
z regionu 
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Programy zachytitelné v Trutnově 104,4 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 

Rádio Programová 
s k l a d b a 
vysí lání 

Cí lová s k u p i n a Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a 
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice 
a o počasí; autentická vyjádření politiků, 
představitelů institucí a podniků a dalších 
osobností; publicistické příspěvky specializované 
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká I zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky 
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, 
Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech 
druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, 
ale i přenosy z rockových 
klubu, alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné -
ranní zpravodajská Mozaika- Info z kultury, 
recenze vážné hudbv, Matiné - setkání 
s osobností, odpolední publicistika, Čajovna-
pořad pro novou generaci kultur, posluchačů, 
večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad 
se zabývá osudy 
Romů a jejich životní 
kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin 
komentářů, analýz, 
diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických 
událostí, ale zejména na přibližování vzniku, 
vývoje a života občanské společnosti České 
republiky a evropských zemí, pořady zaměřené 
na kulturu, ekonomiku, historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / CRo 
Hradec Králové 

Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 
5:00 do 20:00 
hodin, poté ČRo 5 
Regionální noc 
(program všech 
regionálních stanic) 

široký výběr hudebních 
žánrů, prostor pro 
regionální autory a 
interprety 

Zpravodajství, informační servis, počasí a sport, 
publicistika, diskuze, hudba a zábava, soutěže, 
události regionu 

Zaměření na region, 
dopravní informace a 
regionální počasí 
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Rádio DUHA, spol. s 
r.o. / EVROPA 2 -
Východ 

hudební stanice p. 20-35 let hudba středního proudu, 
současnost i 80. a 90. 
léta 

zpravodajství, informační a kulturní rubriky, 
převážně podle centrálního programu EVROPA 2 
mimo lokální okna 

zpravodajství z regionu, 
kulturní akce v regionu a 
regionální reklama v 
lokálních oknech 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické porady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádlo zábavy a Informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické porady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádlo zábavy a Informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Hitrádio Magie 

nezávislá 
rozhlasová stanice 
rodinného typu 

p. 20-45 let zejména populární 
hudba+některé 
menšinové žánry 
(country, folk, oldies, 

Zpravodajství (svět, domov, region, sport, 
doprava a počasí), publicistika, kultura, hudební a 
specializované pořady podíl 
mluveného slova 9-12%, podíl zpravodajství 15% 

informace z 
východočeského regionu 
(zejména Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou, 

nezávislá scéna) mluveného slova Trutnov a Hradec 
Králové) 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Hitrádio Faktor 

hudební stanice s 
regionálním 
zpravodajstvím 

p. 15-35 let se zaměřením 
na středoškoláky 

CHR formát - současná 
populární hudba+hudba 
90. let 

zpavodajství, ekonomika, kulturní a sportovní 
informace, dopravní a meteorologické informace, 
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky, výročí, 
očekávané události, 

detailnější pohled na 
jihočeský region, prostor 
pro jihočeské autory a 
interprety 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Radio Beat 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 

orientací události, sport, hudební publicistika, zábava 

Radio Černá Hora II 
s.r.o. / RADIO 
ČERNÁ HORA 

hudební stanice s 
lokálním 
zpravodajstvím 

p.20-29 let s. 12-45 let hudba středního proudu 
a hity 80. a 90. let, formát 
hot AC blížící se až CHR 

lokální právy a vstupy z akcí, dopravní a kulturní 
servis, sněhový servis, oznamy a hudební 
upoutávky, písničky na přání, hudební porady, 
zábava 

lokální programové 
prvky 

Rádio Profil s.r.o. / 
Radio HEY Profil 

hudební rádio 
rodinného typu, 
kontaktní pořady, 
komerce, 
zpravodajství se 
zaměřením na 
region 

25-50 let s přesahy 
zejména dolů 

hity od 70. let do 
současnosti 

Zpravodajství včetně sportu, informační servis, 
dopravní zpravodajství, publicistika, moderace 
zábavy 
podíl mluveného slova 7-10% mimo reklamu v 
prime time, podíl regionálních informací 25% z 
mluveného slova 

aktuální informace z 
regionu 

LONDA, s.r.o. / Celoplošné p. 30-45 let Maximální zaměření na Podíl mluveného slova - 32% , z toho 22% zpráv Informace z regionů 
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RÁDIO IMPULS zpravoaajsKe a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

s. 25-50 let cesKou nuaeDni proauKci 
- 65%, rock, folk, pop 

a inrormaci. zpravoaajstvi uo:uu -zu:uu - zx v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní porady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

v praviaeinycn casecn a 
přesné formě, 
spolupráce s radnicemi 
velkých měst 

MEDIA BOHEMIA Hudebně informační Zlaté hity 60.-80. let, Podíl mluveného slova je oproti hudebnímu Informace z regionu, 
a.s. / Rock Rádio 
Šumava 

rozhlasová stanice anglo-americká i česká 
produkce (ta tvoří téměř 
polovinu celkového 
objemu skladeb) Podíl 
české a slovenské hudby 
v rozmezí 10 -15% 

programu v denním průměru cca 7 -10%. 
Zpravodajství, servisní informace (počasí, 
doprava), hitparáda vlastní produkce, písničky na 
přání 1x denně večer v uceleném bloku, 
tematické hudební porady; lokální vysílání na 
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

aktuální dění v regionu -
kulturní a sportovní akce 
z regionu 

Programy přijímáte né dobře: 
Rádio Proglas, s.r.o. 
/RÁDIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16% 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6% 
z hudební produkce 
Klasická a duchovní 
hudba 14,9% 
Populární a výplňová 
hudba 42,9% 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny Je 
kulturním, informačním, náboženským, 
vzdělávacím i zábavným médiem. 

Náboženské porady 

- Nevysílá reklamy 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 
6% 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

Rádio Contact 
Liberec spol. s r.o. / 
Rádio Contact 
Liberec 

nezávislá hudební, 
informační, 
komerční 
rozhlasová stanice 

20-50 let hudba od 60. let do 
současnosti pop, rock, 
soft rock, rock and roll+v 
menší míře dance, disco, 
country, folk, podíl 
světové produkce 60-
70% c podílu hudby 

Zpravodajství ze světa, z domova a v maximální 
míře z regionu, dopravní infprmace, počasí, 
kulturní servis, hádanky, soutěže, písničky na 
přání, podíl hudby cca 60%, podíl mluveného 
slova 14-15 %, podíl zpravodajství 6-7% 

zpravodajství z regionu 

Programy přijímáte né částečně 
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MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rádio BLANÍK 
VÝCHODNÍ ČECHY 

Regionální hudební 
stanice s krátkým 
zpravodajstvím a 
blokem informací 

p. 20-50 let Hudba tvořena z 1/3 hity 
60.-70. let, z 1/3 hity 80.-
1.půlky 90. let, 1/3 
současných hitů, podíl 
hudby 85-90%, česká a 
slovenská hudba 20% 

Zpravodajství - doprava, počasí přehled tisku, 
publicistické rubriky, zajímavosti, kultura, 
zájmové činnosti 

Informace o událostech 
ve Východočeském 
regionu 
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Programy zachytitelné ve Strakonicích 94,6 MHz MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 

Rádio Programová 
s k l a d b a 
vysí lání 

Cí lová s k u p i n a Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a 
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice 
a o počasí; autentická vyjádření politiků, 
představitelů institucí a podniků a dalších 
osobností; publicistické příspěvky specializované 
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky 
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, 
Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech 
druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, 
ale i přenosy z rockových 
klubu, alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné -
ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury, 
recenze vážné hudbv, Matiné - setkání 
s osobností, odpolední publicistika. Čajovna-
pořad pro novou generaci kultur, posluchačů, 
večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad 
se zabývá osudy 
Romů a jejich životní 
kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin 
komentářů, analýz, 
diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických 
událostí, ale zejména na přibližování vzniku, 
vývoje a života občanské společnosti České 
republiky a evropských zemí, pořady zaměřené 
na kulturu, ekonomiku, historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / 

ČRo - České 
Budějovice 

V oblasti hudby se 
zaměřuje na tzv. 
střední proud, 
lidovou hudbu 
(dechovka, folklór) a 
žánry folk + country, 

je zaměřen na střední a 
starší generaci posluchačů 

Vysílání 05.00 - 21.00 hodin, v ostatním čase 
přebírá ČRo 2 Prahu 
Úlohu posluchačského "servisu" plní ranní a 
odpolední proudové vysílání. Na aktuální dění ve 
společnosti reagují pravidelné publicistické 
rubriky 

zpravodajských relací 
jsou informace z regionu 
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Český rozhlas / CRo 
Plzeň 

regionální stanice 
pro západní Čechy -
Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

nejrůznější věkové skupiny tradiční (lidová, folklorní 
a klasická hudba) i 
moderní trendy (rock, 
country, folk, klubová 
scéna) 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
publicistika, zábavné pořady 

Zaměření na informace 
z regionu, odpojování 
podle krajů 

víkendové a sváteční 
křesťanské pořady 

EVROPA 2, spol. 
s r.o. / 
EVROPA 2 

Hudební rádio 12-30 let 50% novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC - zaměřeno 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění v regionu, 
zpravodajství, počasí, 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 
dance, folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní 
info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Hitrádio Faktor 

hudební stanice s 
regionálním 
zpravodajstvím 

p. 15-35 let se zaměřením 
na středoškoláky 

CHR formát - současná 
populární hudba+hudba 
90. let 

zpavodajství, ekonomika, kulturní a sportovní 
informace, dopravní a meteorologické informace, 
reportáže, vstupy, hosté ve studiu, svátky, výročí, 
očekávané události, 

detailnější pohled na 
jihočeský region, prostor 
pro jihočeské autory a 
interprety 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Hitrádio FM 
Plus 

Hudebně informační 
rádio 

p. 20-35 let s přirozeným 
přesahem 

Podíl hudby 80%, 
hudební AC formát 

Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku, 
kalendárium, burza pracovních míst, soutěže, 
informace od Policie, hitparáda, písničky na přání 

Informace regionálního 
významu, kulturní servis 
z regionu 

Rádio Bohemia, 
spol. s r.o./ 

Kiss Jižní Čechy 

Hudební stanice 
s vyváženým 
podílem informací a 
10% podílem 
mluveného slova 

1 8 - 3 5 Hudba zaměřená na 
cílovou skupinu, 
převážně hudba 
středního proudu včetně 
hitparád a písniček na 
přání 

Podíl mluveného slova 10% 

Zpravodajství ve všední dny 6.00-18.00 hodin 

Schéma: noční proud - tok hudby a humor 

Denní vysílání -hudební bloky s infoservisem 
(kulturní pozvánky...) písničky na přání, hitparády 

Orientace na regiony 
obsahem mluveného 
slova 
Zpravodajství zaměřené 
na regiony 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Rádio Beat 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a country, 
podíl české hudby cca 
30% 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
předpověď počasí, kulturní a dopravní informační 
servis, životní prostředí, podpora cestovního 
ruchu 

Aktuální informace o 
životě v regionu 
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RÁDIO BONTON, a.s 
/ Rádio Bonton 

Hit rádio (CHR) p. 18-30 let Hity posledních 10ti let 
tvoří min. 70% celkového 
objemu vysílacího času, 
dále house music a 
D'n'B 

Podíl mluveného slova min. 7,5-8%, podíl 
publicistických a zpravodajských pořadů min. 
3,5%, zpravodajství, hitparády, informace o 
hudbě, filmu, kultuře, životním stylu, módních 
trendech, soutěže 

Routě Rádio 
s.r.o./Rádio Dálnice 

Specializované 
dopravní rádio se 
specifickým 
průběžným 
vícejazyčným 
dopravním 
zpravodajstvím a 
stručným 
všeobecným 
zpravodajstvím 

18 plus hudba od 60. let až po 
současnost - lehčí rock, 
pop, country 

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a 
stručné všeobecné zpravodajství; specializované 
pořady a kampaně zaměřené na prevenci 
v oblasti dopravy, sociální marketing; stručné 
zpravodajství i ve třech světových jazycích 
(anglický, německý a francouzský); minimálně 4 
dopravní (a to i cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 
hodin ve všední dny; podíl mluveného slova 
minimálně 7% od 6 do 18 hodin ve všední dny; 
všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od 
6 do 18 hodin; 50 % vlastní tvorby, minimálně 50 
% evropské tvorby 

Dopravní zpravodajství 
zaměřené na Vysočinu 

Dopravní zpravodajství 
pro cizince (menšiny) 

LONDA, s.r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 

p. 30-45 let 
s. 25-50 let 

Maximální zaměření na 
českou hudební produkci 
- 65%, rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova - 32% , z toho 22% zpráv 
a informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v 
hodině + servisní informace, aktuální téma dne, 

Informace z regionů 
v pravidelných časech a 
přesné formě, 

v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

kontaktní pořady - reakce posluchačů, důraz na 
interaktivní pořady, publicistika, reportáže o 
aktuálních jevech ve společnosti 

spolupráce s radnicemi 
velkých měst 

Česká rozhlasová 
s.r.o./Radio Orlík 

Hudební formát 
s využitím zlidovělé 
hudby a folklóru 

30-65 let Folklór, lidová a zlidovělá 
hudba, dechovka; 60% 
pop, country a folk, 40% 
lidová a dechová hudba 

10% mluveného slova, zpravodajství, dopravní, 
kulturní, společenský a sportovní servis, 
předpověď počasí a přesný čas 

Regionální zpravodajství 
z oblasti pokrytí 

Drobné publicistické 
pořady na téma soužití 
s etnickými skupinami 
apod. 

Rádio Proglas, s.r.o. 
/RÁDIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16% 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6% 
z hudební produkce 
Klasická a duchovní 
hudba 14,9% 
Populární a výplňová 
hudba 42,9% 
Folklórní hudba 4,5 % 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny Je 
kulturním, informačním, náboženským, 
vzdělávacím i zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 6% 
slovesných pořadů 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 
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V plus P s.r.o. / 
Rock rádio Prácheň 

Hudební stanice se 
zaměřením na 
hudbu středního 
proudu 
s vyváženým 
podílem informací 
10% mluveného 
slova 

18-35 let s přesahy 
(19-45 let) 

Převážně hudební směry 
středního proudu, hudba 
od 80. let do současnosti, 
podíl české a slovenské 
hudební tvorby 
minimálně 10% 

Zpravodajství (včetně počasí, počet a umístění 
relací je kontrolovaný parametr), dopravní servis 
podle potřeby 

Orientace na region 
obsahem mluveného 
slova, zpravodajství 
zaměřené na region 

MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rock Rádio 
Šumava 

Hudebně informační 
rozhlasová stanice 

Zlaté hity 60.-80. let, 
anglo-americká i česká 
produkce (ta tvoří téměř 
polovinu celkového 
objemu skladeb) 

Zpravodajství, servisní informace (počasí, 
doprava), hitparáda vlastní produkce, písničky na 
přání 1x denně večer v uceleném bloku, 
tematické hudební pořady; lokální vysílání na 
frekvenci Karlovy Vary 91,9 MHz 

Informace z regionu, 
aktuální dění v regionu -
kulturní a sportovní akce 
z regionu 
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Diagram využití rádiového kmitočtu PÍSEK MĚSTO 2 101,5 MHz podle § 112 odst. 4 
zákona 127/2005 o elektronických komunikacích. 
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Diagram využití rádiového kmitočtu TRUTNOV MĚSTO 104,4 MHz podle § 112 odst. 4 
zákona 127/2005 o elektronických komunikacích. 
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COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
IČ: 45270881 
Řičanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/1043/bar /COU 
Č.j.: bar/466/2012 
Zasedání R a d y č. 3 - 2012 / poř.č.: 36 

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.") 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 

R O Z H O D N U T Í 

Rada uděluje společnosti COUNTRY RÁDIO s. r. o. se sídlem Řičanská 3/2399, 101 00 Praha-Vino-
hrady, identifikační číslo 45270881, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání pro
střednictvím pozemních vysílačů podle článku II. zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 
231/2001 Sb., pro program COUNTRY RÁDIO na kmitočtu 89,5 MHz o vyzářeném výkonu 5 kW z vy
sílacího stanoviště Praha, kmitočtu 1062 kHz o vyzářeném výkonu 20/1 kW z vysílacího stanoviště 
Praha, kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Beroun, kmitočtu 102,6 MHz 
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Česká Lípa, kmitočtu 94,7 MHz o vyzářeném výkonu 
200 W z vysílacího stanoviště České Budějovice, kmitočtu 104,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W 
z vysílacího stanoviště Hradec Králové, kmitočtu 98,5 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Cheb, kmitočtu 97,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary, 
kmitočtu 87,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Kutná Hora, kmitočtu 106,2 MHz 
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Mladá Boleslav-Kosmonosy, kmitočtu 102,1 MHz 
o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Plzeň, kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 
100 W z vysílacího stanoviště Rokycany I a kmitočtu 106,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Ústí nad Labem na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
COUNTRY RÁDIO 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 
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Územní rozsah vysílání: 
• 89,5 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Praha 
• 1062 kHz/20 /1 kW, vysílací stanoviště Praha 
• 98,3 MHz /100 W, vysílací stanoviště Beroun 
• 102,6 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Česká Lípa 
• 94,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště České Budějovice 
• 104,1 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Hradec Králové 
• 98,5 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Cheb 
• 97,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Karlovy Vary 
• 87,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Kutná Hora 
• 106,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Mladá Boleslav-Kosmonosy 
• 102,1 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Plzeň 
• 92,7 MHz /100 W, vysílací stanoviště Rokycany I 
• 106,8 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Ústí nad Labem 

Základní programová specifikace: 
Hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry 

Další programové podmínky: 
Podle licence čj. Ru/91/99 ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost CONTRY RÁDIO s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY 
RÁDIO šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/91/99 
ze dne 14. 12. 1998 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 18. 11. 2013. 

Dne 24. listopadu 2011 pod čj. 9381/2011 byla Radě doručena žádost provozovatele COUNTRY RÁDIO 
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. 

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. 
231/2001 Sb. (článek II. bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Provozovatel COUNTRY RÁDIO 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 pro
vozování 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 25. 11. 2011. 
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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: 31.1.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 31.1.2012, d iagram využit í rádiových kmitočtů - střední v lny), 
Dokument (mapa, 31.1.2012, d iagram využit í rádiových kmitočtů - velmi krátké vlny) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.02.03 10:19:23 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ „ „ Location: Praha 
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-136 531/2011-613 ze dne 9. 12. 2 0 1 1 . 
Diagram využit í radiových kmitočtů P R A H A - M E S T O 89,5 MHz, MLADA BOLESLAV 106,2 MHz, B E R O U N - S U C H A LOUKA 98,3 MHz, Č E S K A 
LIPA M Ě S T O 102,6 MHz, C .BUDEJOVICE HOTEL 94,7 MHz, H R A D E C K R Á L O V É M 104,1 MHz, CHEB ŠPITÁLSKY V R C H 98,5 MHz, 
K A R L O B V Y V A R Y SÍDLIŠTĚ 97,2 MHz, KUTNA H O R A KANK 87,7 MHz, MLADA BOLESLAV 1 106,2 MHz, PLZEŇ STADION 1 102,1 MHz, 
R O K Y C A N Y I 92,7 MHz, USTI N/LABEM-STRIBRNÍKY 106,8 MHz, s tanovený výpoč tem podle vyhlášky č. 22 /2011 Sb. o způsobu stanovení 
pokrytí s ignálem zemského rozhlasového vysí lání. 
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-136 531/2011-613/11. vyř. ze dne 19. 1 .2012. 
Diagram využit í radiového kmitočtu středních vln PRAHA-ZBRASLAV 1062 kHz - s imulace dosahu pokrytí 
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COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
IČ: 45270881 
Řičanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/429/zab/COU 
Č. j . :zab/964/2012 
Zasedání R a d y č. 5 - 2012 / poř.č.: 33 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 
5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Řičanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů 
Příbram 92,2 MHz / 200 W, toto 

rozhodnutí: 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Příbram 92,2 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 46 
679 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem 
k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v 
intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 
Rada uděluje provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Řičanská 3, č.p. 2399 
PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Příbram 92,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 59 00 
/ 49 40 32. 

Nedílnou součástí rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové 
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Příbram 92,2 
MHz / 200 W a mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální 
úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole. 
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Odůvodnění: 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO 
(licence č.j. Ru/91/99). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; 
Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 104,1 MHz / 
0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; Kutná Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; 
Mladá Boleslav 106,2 MHz / 0,2 kW; Písek 101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz / 0,2 kW; Praha 
89,5 MHz / 5 kW; Praha 1062 kHz 20/1 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW; Strakonice 94,6 
MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 MHz / 0,2 kW. 

Provozovatel rozhlasového vysílání COUNTRY RÁDIO s.r.o. žádal dopisem doručeným dne 6. května 
2011 č.j. 3887 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Příbram 92,2 
MHz / 200 W; Písek 101,5 MHz / 200 W; Strakonice 94,6 MHz / 200 W; Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 
MHz alt. 101,8 MHz / 200 W alt. 100 W; Trutnov 104,4 MHz / 200 W; Chomutov 87,6 MHz alt. 106,9 
MHz alt. 100,1 MHz / 200 W alt. 100 W; Most 103,8 MHz alt. 101,0 MHz alt. 102,6 MHz / 200 W alt. 
100 W; Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 
MHz alt. 98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 10. května 2011 č.j. 
zab/1555/2011) a souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český 
telekomunikační úřad. 

NA 11. zasedánípoř.č. 53/2011 Rada rozhodla o kmitočtech: 
Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz/200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 
98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W, které z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu nebyly pnděleny. 

Na 1. zasedání poř.č. 6/2012 Rada přidělila kmitočty: 

Písek město 2 101,5/200 W, Strakonice město 94,6/200 W, Trutnov město 104,4/200 W 

Kmitočty: 
Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 MHz alt. 101,8 MHz/200 Walt. 100 W, 
Chomutov 87,6 MHz alt. 106,9 MHz alt. 100,1 MHz/200 Walt. 100 W; 
Most 103,8 MHz alt. 101,0 MHz alt. 102,6 MHz/200 Walt. 100 W. 
Jmenované kmitočty budou řešeny separátně. 
Dne 14. února 2012 č.j. 1743 Rada obdržela zkoordinovaný kmitočet, tak jak bylo uvedeno v žádosti: 

Příbram město 92,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 59 00 / 49 40 32 
ERPmax 200 W 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace 
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného 
ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 6. února 2012 a byla použita 
databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Příbram město 92,2 MHz byl stanoven počet obyvatel: 46 679. 

Dne 22. dubna 2011 byl doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 24. 
února 2011, kterým byly zamítnuty kasační stížnosti Rady i provozovatele rozhlasového vysílání, 
týkající se skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů, spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
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rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů. Toto rozhodnutí spolu s dvěma 
dalšími bylo napadeno žalobou u Městského soudu v Praze a rozsudkem zrušeno (rozsudek 
Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2010 č.j. 9A 10/2010 - 80). Proti rozsudku podala 
kasační stížnost Rada i provozovatel rozhlasového vysílání. 

odůvodnění svého rozhodnutí posouzení, zda přidělení kmitočtů představuje pouhou změnu v 
intencích původně udělené licence a nejde tudíž o kmitočet dostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem licenčního řízení..." 

(rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 24. února 2011) 

Tím došlo i k novému postupu v rozhodování Rady o těchto typech žádostí, avšak nelze je považovat 
za porušení zásady předvídatelnosti rozhodování Rady (s ohledem na minulá rozhodnutí), neboť 
Rada s ohledem na vázanost názorem soudů ve správním soudnictví neměla jinou možnost. 
Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Příbram město 92,2 MHz, a proto hodnotí mimo jiné i bonitu 
technického parametru uvedeného v žádosti. 

Hodnocení změny v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických 
parametrů kmitočtu Příbram město 92,2 MHz / 200 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Hudební stanice ve formátu country, 
folk a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím", lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu 
v intencích původně udělené licence. 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je 
použit výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu 
stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových 
pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab je (dle teoretických výpočtů) z vysílače pro kmitočet Příbram 
město 92,2 MHz stanoven počet obyvatel: 46 679. 

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je 
zatížen statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v tomto případě je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na území Příbram vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 4 
regionální rozhlasové programy provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové 
programy a 11 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli 
být potenciálními posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, je nedostatečný. 

Na území Příbram (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) byla vyhlášena 3 licenční 
řízení. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonitv vdané žádosti o změnu licence provozovatele COUNTRY RÁDIO s.r.o.  
Z výše uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o  
nedostatečně bonitním na to, aby mohl byt předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na  
základě hodnotících kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b). c). e) a g) rozhodovat zda je možné  
udělit souhlas dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 
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Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 
Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně 
skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s 
licencí. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada 
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). 
Základní programovou specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho 
žádost obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO, s neměnnou základní programovou specifikací „Hudební stanice ve 
formátu country, folk a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím". Cílem programu (jak vyplývá 
z projektu, na základě kterého byla provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění 
rozhodnutí o udělení licence tomuto programu) je provozovat hudební vysílání formátu country, folk a 
příbuzné žánry. 
Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu COUNTRY RÁDIO a dalších programů 
zachytitelných na daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní úvahu o 
udělení resp. neudělení souhlasu s požadovanou změnou. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze 
zhodnotit především následující: 

§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - co se týká ekonomické organizačního a 
technického, řešení: 

Country Rádio je plně organizačně a personálně připraveno zahájit vysílání v Příbrami, Písku, 
Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci v zákoně stanovené lhůtě. 
Žadatel - společnost Country Rádio s.r.o. provozuje rozhlasovou stanici Country Rádio již po dobu 
téměř 20 let a nemá žádné závazky vůči třetím stranám. Tento fakt dokládá dlouhodobou schopnost 
společnosti a managementu řídit a ovládat všechny procesy spojené s provozováním rozhlasové 
stanice. Vzhledem k záměru šířit v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, 
Mostě, Liberci i Jablonci původní signál Country Radia není třeba výrazně personálně posilovat 
strukturu organizace. Investice spojené s přípravou reklamních kampaní a propagace v každém 
regionu jsou plánovány v hodnotě 1 milion Kč. Jak je uvedeno v části „Obchodní plán", vzhledem k 
využití existujících anténních systémů počítáme s instalací vlastních vysílačů a sdružovačů. 
Zahájení vysílání v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i 
Jablonci tedy nebudou provázet rozsáhlé vstupní investice do anténních systémů, půjde o zajištění 
třetí stranou. 
Vzhledem k faktu, že společnost Country Rádio v letošním roce dosáhne před zdaněním zisku v 
řádech milionů korun, budou náklady spojené s provozem vysílače hrazeny z provozního zisku. 
Country Rádio je od roku 2006 plně ekonomicky soběstačná stanice, příjmy plynoucí z prodeje 
reklamního času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice, umořují vstupní investice a 
pokrývají i náklady na technické zajištění vysílání na ostatních dokrývacích kmitočtech. V současné 
době je struktura příjmů stanice přibližně taková: 60% přímý prodej reklamy (pouze region Praha) a 
40% národní prodej. 
Nemáme v úmyslu aktivní přímý prodej, náklady na provoz vysílačů v těchto lokalitách pokryje prodej 
národní reklamy. Zároveň také nedojde k navýšení počtu reklamních spotů v programu vysílání. 

Vysílání a technické zajištění šíření signálu programu Country Radia v Příbrami, Písku, Strakonicích, 
Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci budeme zajišťovat vlastními silami s 
využitím vlastních technických prostředků (s výjimkou stávajících anténních systémů). 

§ 1 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., transparentnost vlastnických vztahů: 

Jak je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti Country Rádio s.r.o. jediným 
společníkem je společnost Mil Praha. Mil Praha s.r.o. vlastní podíl 90% ve společnosti Agentura TRS 
s.r.o., která je provozovatelem rozhlasového vysílání (Radiol). 
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Vlastníkem Mil Praha s.r.o. je z 99% procent společnost Metro Radio International (USA) a 1 % irská 
společnost Communicorp Group Limited. Stoprocentním vlastníkem obou těchto zahraničních 
společností je irský podnikatel Denis O'Brien, který je taktéž vlastnicky spjat se společností Radio 
Investments s.r.o. 
Radio Investments s.r.o. má 100% podíl v Radiu Bohemia s.r.o. (Kiss 98 FM), 100% podíl v Rádiu 
ProTon s.r.o. (Kiss Proton), 100% podíl v Delta Media Broadcasting s.r.o. ( Kss Delta a Rádio Jizera), 
90% podíl v Radiu Morava s.r.o. (Kiss Morava), 75% podii v Radiu Station Brno s.r.o. (Kiss Hády), 
70% podíl v Rádiu Publikum s.r.o. (Kiss Publikum) a 100% podíl v Radiu Krumlov s.r.o. ( Kiss jižní 
Čechy). Dále má 100% podíl ve společnosti Broadcast Media s.r.o. ( Radio Beat) a 34% podíl ve 
společnosti Radio TWIST Praha, s.r.o. (Radio Spin). Prostřednictvím společnosti Metro Radio 
International v USA vlastní Denis O'Brien i rozhlasové stanice ve Finsku, Estonsku, Ukrajině, 
Maďarsku a Bulharsku. 

§ 1 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby navrhované žadatelem 
k rozmanitosti stávající nabídky programů na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním 
pokryto: 

V těchto regionech neexistuje žádná jiná alternativa formátu, který nabízí Country Rádio a který jak 
dokazují úspěchy v Praze a středních Čechách má takový potenciál. Není příliš pravděpodobné, že by 
to bylo specifické pouze pro region současné působnosti Country Radia a dá se naopak předpokládat, 
že i v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci by byl 
zájem obdobný. Tento fakt prokazuje také množství dotazů na nové vysílače Country Radia od 
občanů z celé republiky. 
Náš program bude v daných regionech naprosto unikátní. To je důvod, proč se domníváme, že formát 
Country Radia bude v uvedených regionech velice příznivě přijat. 

Pokud jde o přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

Žadatel uvádí: Jakožto hudební stanice, která se zaměřuje z velké části na domácí tvorbu, se ve 
specializovaných pořadech věnujeme také domácím formám „etnické hudby" včetně hudby romské, 
jejíž interpreti poměrně často spolupracují i s předními interprety českého folku. Nedílnou součástí 
našeho vysílání je „křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, kterou naši domácí 
interpreti převedli i do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou folkovou scénu jsou 
také především moravské, ale také jihočeské lidové písně. 
Jako jediná hudební stanice se věnujeme zcela svébytnému českému hudebnímu žánru známému 
jako „trampská píseň", jehož kořeny sahají do dvacátých let minulého století. 
Za přínos k původní rozhlasové tvorbě považujeme také množství osobností a původních pořadů, 
které jsou součástí vysílání Country Radia. 

Ohledně přínosu provozovatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 

Žadatel uvádí, že se ve specializovaných pořadech věnuje také domácím formám „etnické hudby" 
včetně hudby romské, jejíž interpreti poměrně často spolupracují i s předními interprety českého folku. 
Nedílnou součástí našeho vysílání je „křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, 
kterou naši domácí interpreti převedli i do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou 
folkovou scénu jsou také především moravské, ale také jihočeské lidové písně. 

Vzhledem k tomu, že Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Příbram 92,2 MHz / 200 W 
(vysíláním zásobeno 46 679 obyvatel), jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem 
licenčního řízení, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 
odst. 1 Rada udělila provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Řičanská 3, č.p. 
2399 PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. 
Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, 
a to přidělením souboru technických parametrů Příbram 92,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 
59 00 / 49 40 32. 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 28.2.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (přehled, 20.2.2012, Zachyt i te lnost programů - Příbram 92,2 MHz) , 
Dokument (mapa, 20.2.2012, mapa Příbram) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.03.06 11:05:50 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha č. 6 k dopisu čj. ČTÚ-15 868/2012-613 ze dne 13. 2. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače PŘÍBRAM MESTO_92,2 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,2 % (46 679 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
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Programy zachytitelné v Příbrami 92,2 MHz 
Programy zachytitelné velmi dobře: 

Rádio Programová 
s k l a d b a 
vysí lání 

Cí lová s k u p i n a Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

Český rozhlas / 
ČRo 1 Radiožurnál 

Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v 
zahraničí; zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a 
sportu, aktuální informace o dopravě, energetice 
a o počasí; autentická vyjádření politiků, 
představitelů institucí a podniků a dalších 
osobností; publicistické příspěvky specializované 
pořady věnované ekonomice, kultuře, sportu, 
česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním 
menšinám 

Český rozhlas / 
ČRo 2 Praha 

Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky 
Host do domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, 
Jak to vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech 
druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová hudba, 
ale i přenosy z rockových 
klubu, alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné -
ranní zpravodajská Mozaika- info z kultury, 
recenze vážné hudbv, Matiné - setkání 
s osobností, odpolední publicistika. Čajovna-
pořad pro novou generaci kultur, posluchačů, 
večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad 
se zabývá osudy 
Romů a jejich životní 
kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin 
komentářů, analýz, 
diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických 
událostí, ale zejména na přibližování vzniku, 
vývoje a života občanské společnosti České 
republiky a evropských zemí, pořady zaměřené 
na kulturu, ekonomiku, historické události, 

Zabývá se 
problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / 

ČRo - České 
Budějovice 

V oblasti hudby se 
zaměřuje na tzv. 
střední proud, 
lidovou hudbu 
(dechovka, folklór) a 
žánry folk + country, 
převažuje hudební 
tvorba česká ze 60. • 
90. let. 

je zaměřen na střední a 
starší generaci posluchačů 

Vysílání 05.00 - 21.00 hodin, v ostatním čase 
přebírá ČRo 2 Prahu 
Úlohu posluchačského "servisu" plní ranní a 
odpolední proudové vysílání. Na aktuální dění ve 
společnosti reagují pravidelné publicistické 
rubriky 

zpravodajských relací 
jsou informace z regionu 
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Český rozhlas / 
Region - Střední 
Čechy 

regionální stanice 
pro území 
Středočeského 
kraje 

pop, country, folk, 
dechovka 

Zpravodajství, publicistika, zábava, kontaktní 
pořady, talk show, magazín o zahrádkaření a 
kutilství 

Zaměření na regionální 
zpravodajství 

Pořady věnované 
národnostním a 
sociálním menšinám 

EVROPA 2, spol. s 
r.o. / EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + hity od 
1995-současnost 
CHR+hotAC - zaměřeno 
na cílovou skupinu, 
angloamerická produkce, 
10% domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění v regionu, 
zpravodajství, počasí, 
sport, rubriky Novinky na 
DVD a Filmové 
premiéry, lokální okna 
pro místní (regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na 
vědomí veškeré dění 
v ČR, a to bez rozdílu 
národnostních, 
etnických a jiných 
menšin 

MEDIA BOHEMIA Hudební rádio se p. 12-35 let Soft rock, pop, módní Česká a zahraniční produkce (10:90), 
zpravodajství, informace a servis (Burza práce, 
spotřebitelská aktualita), zábava, malá 
publicistika (soutěže, hitparáda, besedy), 
dopravní vysílání 

Informace o politickém, 
a.s. / Fajn Rádio zaměřením na 

region a současnou 
hudbu 

p. 12-35 let 
trendy, mluvené slovo 
cca 15% 

Česká a zahraniční produkce (10:90), 
zpravodajství, informace a servis (Burza práce, 
spotřebitelská aktualita), zábava, malá 
publicistika (soutěže, hitparáda, besedy), 
dopravní vysílání 

kulturním, sportovním a 
společenském dění 
v regionu (cca 40% 
zpravodajství) 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 - 49 
let 

60.-80. léta + novinky, 
40% česká hudba, 
střední proud, rock, 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady 
(Press klub), interaktivita - práce s posluchačem, 
rádio zábavy a informací, zpravodajství a servisní 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

dance, folk, country info info o kulturních a sportovních aktivitách 
(konkrétní regiony) 
- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 
- zpravodajství 

MEDIA BOHEMIA Hudebně informační p. 20-35 let s přirozeným Podíl hudby 80%, Zprávy, počasí, doprava, přehled tisku, Informace regionálního 
a.s. / Hitrádio FM 
Plus 

rádio přesahem hudební AC formát kalendárium, burza pracovních míst, soutěže, 
informace od Policie, hitparáda, písničky na přání 

významu, kulturní servis 
z regionu 

Rádio ProTon 
s.r.o. / K iss Proton 

Rodinná hudební 
rozhlasová stanice s 
kontaktními prvky 

p. 18-39 let Pop 90. let, taneční 
hudba, aktuální novinky 

Zpravodajství, informační speciál, počasí, 
přehled tisku, sport, dopravní informace, písničky 
na přání, zábava a soutěže, podíl mluveného 
slova 12% ve všední dny, 10% o víkendu a 
svátcích 

informace z plzeňského 
magistrátu a místních 
úřadů, sportovní, kulturní 
a dopravní servis z 
regionu 

BROADCAST MEDIA 
s.r.o. / Rádio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, informační a 
zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

964-9 



MEDIA BOHEMIA 
a.s. / Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a country, 
podíl české hudby cca 
30% 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
předpověď počasí, kulturní a dopravní informační 
servis, životní prostředí, podpora cestovního 
ruchu. 

Aktuální informace o 
životě v regionu, 
regionální zpravodajství, 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání 
s maximálním 
zaměřením na 
českou produkci 

p. 30-45 let, s. 25 - 50 Maximální zaměření na 
českou hudební produkci 
- 65%, rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova z celkového denního 
podílu vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 06:00 -
20:00 - 2x v hodině + servisní informace, 
aktuální téma dne, kontaktní pořady - reakce 
posluchačů, důraz na interaktivní pořady, 
publicistika, reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace z regionů 
v pravidelných časech a 
přesné formě, 
spolupráce s radnicemi 
velkých měst 

Rádio Proglas, s.r.o. 
/RÁDIO PROGLAS 

Rodinné rádio široké spektrum Podíl vážné hudby 
neklesne pod 16% 
z hudební produkce 

Podíl folklórní hudby 
neklesne pod 6% 
z hudební produkce 
Klasická a duchovní 
hudba 14,9% 
Populární a výplňová 
hudba 42,9% 

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, 
pestrá nabídka pro všechny věkové skupiny Je 
kulturním, informačním, náboženským, 
vzdělávacím i zábavným médiem. 

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

- Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 

- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 % 
slovesných pořadů 

- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 
6% 

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

Duchovní pořady 

V plus P s.r.o. / 
Rádio Prácheň 

Hudební rozhlasová 
stanice se 
zaměřením na 
hudbu středního 
proudu s 
vyváženým podílem 
informací 

p. 18-35 let s přesahy 
(také se objevuje 19-45 let) 

Hudební spěry středního 
proudu 

Zprávy - doprava, sport, počasí; kulturní servis, 
humor, soutěže, podíl mluveného slova 10 %, 
hitparády, písničky na přání 

Orientace na 
zpavodajství a informace 
z regionu 

Programy přijímáte né dobře: 
Český rozhlas / 
Plzeň 

regionální stanice 
pro západní 
Čechy - Plzeňský a 
Karlovarský kraj 

nejrůznější věkové 
skupiny 

tradiční (lidová, 
folklorní a klasická 
hudba) i moderní 
trendy (rock, country, 

Zpravodajství, informační servis, sport, 
publicistika, zábavné pořady 

Zaměření na 
informace z regionu, 
odpojování podle 
krajů 

víkendové a sváteční 
křesťanské pořady 
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Český rozhlas / 
SEVER 

regionální stanice 
pro Severní Čechy 

široký výběr hudebních 
žánrů 

Zpravodajství, publicistika, kalendárium, dopravní 
servis, písničky na přání 

Zaměřeno na informace 
z regionu 

Vysílání pro menšiny 
(Sousedé) 

Rádio Krumlov 
s.r.o./ Kiss jižní 
Čechy 

hudební stanice s 
vyváženým podílem 
informací 

p. 18-35 let s přesahy Hudba středního proudu Podíl mluveného slova 10%, zpravodajství, sport, 
počasí, dopravní informace, kulruní a 
společenské akce, hitparády, písničky na přání, 
Dance party 

Zpravodajství především 
z regionu 

MEDIA BOHEMIA hudebně informační 20-45 s přesahy AC formát, 50-70% zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní program, Informace regionálního 
a.s. / Rádio Blaník 
Západní Čechy 

program 
20-45 s přesahy 

country a folk vlastní pořady významu, kulturní servis 
z regionu 

Rádio West Plzeň, 
s.r.o. / Rádio 
EVROPA 2 - Západ 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

12-30 let jako Evropa 2 - HOT AC -
současné hity středního 
proudu s největšími hity 
80. a 90. let, domácí 
tvorba 10 % 

pravidelné zpravodajské vstupy, informační 
rubriky, sportovní servis, filmové novinky, počasí 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada prc rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova íiq / 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + L\20 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
IČ: 45270881 
Řičanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/429/zab/COU 
Č. j . :zab/1538/2012 
Zasedání Rady č. 8 - 2012 / poř.č.: 41 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IC: 45270881 se sídlem Řičanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a 
územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Chomutov 100,1 MHz / 200 
W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Chomutov 100,1 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 40 
190 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k 
tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích 
původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada uděluje 
provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Řičanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 
10 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru 
technických parametrů Chomutov 100,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 24 48 / 50 27 43. 

Nedílnou součástí rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové skladby 
vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Chomutov 100,1 MHz / 
200 W a mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně 
chráněné intenzity elektromagnetického pole. 

Odůvodnění: 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADJO (licence 
č.j. Ru/91/99). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: Beroun 98,3 MHz 0,1 kW; Česká Lípa 
102,6 MHz 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz 0,2 kW; Hradec Králové 104,1 MHz 0,2 kW; Cheb 98,5 
MHz 0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz 0,2 kW; Kutná Hora 87,7 MHz 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz 
0,2 kW; Písek 101,5 MHz 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz 0,2 kW; Praha 89,5 MHz 5 kW; Praha 1062 kHz 20/1 
kW; Příbram 92,2 MHz 0,2 kW; Rokycany I 92,7 MHz 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz 0,2 kW; Trutnov 
104,4 MHz 0,2 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz 0,2 kW. 

rozhodnutí: 
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Provozovatel rozhlasového vysílání COUNTRY RÁDIO s.r.o. žádal dopisem doručeným dne 6. května 
2011 č.j. 3887 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Příbram 92,2 
MHz / 200 W; Písek 101,5 MHz / 200 W; Strakonice 94,6 MHz / 200 W; Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 
MHz alt. 101,8 MHz / 200 W alt. 100 W; Trutnov 104,4 MHz / 200 W; Chomutov 87,6 MHz alt. 106,9 
MHz alt. 100,1 MHz/200 Walt . 100 W; Most 103,8 MHz alt. 101,0 MHz alt. 102,6 MHz / 200 W alt. 100 
W; Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 
98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 10. května 2011 č.j. 
zab/1555/2011) a souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český 
telekomunikační úřad. 

Na 11. zasedání poř.č. 53/2011 Rada rozhodla o kmitočtech: 
Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 
98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W, které z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu nebyly přiděleny. 

Na 1. zasedání poř.č. 6/2012 Rada přidělila kmitočty: 
Písek město 2 101,5/200 W, Strakonice město 94,6/200 W, Trutnov město 104,4/200 W 

Na 5. zasedání poř.č. 33/2012 Rada přidělila kmitočet: 
Příbram město 92,2 MHz/200 W 
Kmitočet: 
Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 MHz alt. 101,8 MHz/200 Walt. 100 W, bude řešen separátně. 

Dne 27. března 2012 č.j. 3598, ve znění doplnění Rada obdržela od ČTÚ zkoordinovaný kmitočet: 

Chomutov 100,1 MHz / 200 W 
souřadnice WGS 84: 13 24 48 / 50 27 43 
ERPmax 200 W 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace 
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 23. 3. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Chomutov 100,1 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel na 40 190. 

Dále Rada obdržela zkoordinovaný kmitočet Most 2 102,6 MHz /100 W, který je řešen separátně. 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 
24. února 2011. 

Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Chomutov 100,1 MHz / 200 W a hodnotí mimo jiné i bonitu technických 
parametrů uvedených v žádosti. 

Rada se ohledně kritérií rozhodných pro hodnocení bonity souborů technických parametrů obrátila na 
asociace soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání. V odpovědi největší asociace, APSV, je 
uvedeno, že nedošlo mezi členy asociace ke konsensu ohledně této otázky. Z názoru předsedy APSV 
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vyplývají jednak kritéria, která Rada v těchto řízeních již pro vyhodnocování bonity používá (počet 
pokrytých obyvatel, konkurenční prostředí v dané lokalitě atp.), jednak je zde vyjádřeno přesvědčení, že 
stanovení „bonity kmitočtu" je velmi těžké, ne-li nemožné („...Stanovení „bonity kmitočtu" by bylo rovno 
věštění z křišťálové koule..."). 

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání poř.č. 45. 

Hodnocení změny v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických parametrů 
kmitočtu Chomutov 100,1 MHz / 200 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Hudební stanice ve formátu country, folk 
a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím", lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu 
v intencích původně udělené licence. 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je použit 
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab je (dle teoretických výpočtů) z vysílače pro kmitočet Chomutov 
100,1 MHz / 200 W stanoven počet obyvatel: 40 190. 

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen 
statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v tomto případě je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na území Chomutov vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 1 
regionální rozhlasový program provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové programy a 
8 regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být potenciálními 
posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, nedostatečný. 

Na území Chomutov (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) byla vyhlášena 2 licenční 
řízení. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonity v dané žádosti o změnu licence provozovatele COUNTRY RÁDIO s.r.o. Z výše  
uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o nedostatečně  
bonitním na to. aby mohl byt předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na základě hodnotících  
kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b). c). e) a q) rozhodovat zda je možné udělit souhlas dle § 21  
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 

Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 
Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností 
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud 
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí 
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody 
neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou 
specifikaci nelze měnit. 
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Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho žádost 
obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost COUNTRY RADIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RADIO, s neměnnou základní programovou specifikací „Hudební stanice ve 
formátu country, folk a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím". Cílem programu (jak vyplývá 
z projektu, na základě kterého byla provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o 
udělení licence tomuto programu) je provozovat hudební vysílání formátu country, folk a příbuzné žánry. 
Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu COUNTRY RADIO a dalších programů zachytitelných 
na daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní úvahu o udělení resp. 
neudělení souhlasu s požadovanou změnou. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze zhodnotit 
především následující: 

§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - co se týká ekonomické organizačního a technického, 
řešení: 
Žadatel uvedl: Country Rádio je plně organizačně a personálně připraveno zahájit vysílání v Příbrami, 
Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci v zákoně stanovené 
lhůtě. 
Country Rádio s.r.o. provozuje rozhlasovou stanici Country Rádio již po dobu téměř 20 let a nemá žádné 
závazky vůči třetím stranám. Tento fakt dokládá dlouhodobou schopnost společnosti a managementu 
řídit a ovládat všechny procesy spojené s provozováním rozhlasové stanice. Vzhledem k záměru šířit v 
Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci původní signál 
Country Radia není třeba výrazně personálně posilovat strukturu organizace. Investice spojené s 
přípravou reklamních kampaní a propagace v každém regionu jsou plánovány v hodnotě 1 milion Kč. Jak 
je uvedeno v části „Obchodní plán", vzhledem k využití existujících anténních systémů počítáme s 
instalací vlastních vysílačů a sdružovačů. 
Zahájení vysílání v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i 
Jablonci tedy nebudou provázet rozsáhlé vstupní investice do anténních systémů, půjde o zajištění třetí 
stranou. 
Vzhledem k faktu, že společnost Country Rádio v letošním roce dosáhne před zdaněním zisku v řádech 
milionů korun, budou náklady spojené s provozem vysílače hrazeny z provozního zisku. 
Country Rádio je od roku 2006 plně ekonomicky soběstačná stanice, příjmy plynoucí z prodeje 
reklamního času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice, umořují vstupní investice a pokrývají i 
náklady na technické zajištění vysílání na ostatních dokrývacích kmitočtech. V současné době je 
struktura příjmů stanice přibližně taková: 60% přímý prodej reklamy (pouze region Praha) a 40% národní 
prodej. 
Nemáme v úmyslu aktivní přímý prodej, náklady na provoz vysílačů v těchto lokalitách pokryje prodej 
národní reklamy. Zároveň také nedojde k navýšení počtu reklamních spotů v programu vysílání, 
(podrobnější informace viz projekt) 
Vysílání a technické zajištění šíření signálu programu Country Radia v Příbrami, Písku, Strakonicích, 
Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci budeme zajišťovat vlastními silami s využitím 
vlastních technických prostředků (s výjimkou stávajících anténních systémů). 

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., transparentnost vlastnických vztahů: 
Jediným společníkem je společnost Mil Praha. Mil Praha s.r.o. vlastní podíl 90% ve společnosti Agentura 
TRS s.r.o., která je provozovatelem rozhlasového vysílání (Radiol). 
Vlastníkem Mil Praha s.r.o. je z 99% procent společnost Metro Radio International (USA) a 1 % irská 
společnost Communicorp Group Limited. Stoprocentním vlastníkem obou těchto zahraničních 
společností je irský podnikatel Denis O'Brien, který je taktéž vlastnicky spjat se společností Radio 
Investments s.r.o. 
Radio Investments s.r.o. má 100% podíl v Radiu Bohemia s.r.o. (Kiss 98 FM), 100% podíl v Rádiu 
ProTon s.r.o. (Kiss Proton), 100% podíl v Delta Media Broadcasting s.r.o. ( Kss Delta a Rádio Jizera), 
90% podíl v Radiu Morava s.r.o. (Kiss Morava), 75% podii v Radiu Station Brno s.r.o. (Kiss Hády), 70% 
podíl v Rádiu Publikum s.r.o. (Kiss Publikum) a 100% podíl v Radiu Krumlov s.r.o. ( Kiss jižní Cechy). 
Dále má 100% podíl ve společnosti Broadcast Media s.r.o. ( Radio Beat) a 34% podíl ve společnosti 
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Radio TWIST Praha, s.r.o. (Radio Spin). Prostřednictvím společnosti Metro Radio International v USA 
vlastní Denis O'Brien i rozhlasové stanice ve Finsku, Estonsku, Ukrajině, Maďarsku a Bulharsku. 

§ 1 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby navrhované žadatelem 
k rozmanitosti stávající nabídky programů na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním 
pokryto: 
Žadatel uvedl: V těchto regionech neexistuje žádná jiná alternativa formátu, který nabízí Country Rádio a 
který jak dokazují úspěchy v Praze a středních Čechách má takový potenciál. Není příliš pravděpodobné, 
že by to bylo specifické pouze pro region současné působnosti Country Radia a dá se naopak 
předpokládat, že i v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i 
Jablonci by byl zájem obdobný. Tento fakt prokazuje také množství dotazů na nové vysílače Country 
Radia od občanů z celé republiky. 
Náš program bude v daných regionech naprosto unikátní. To je důvod, proč se domníváme, že formát 
Country Radia bude v uvedených regionech velice příznivě přijat. 

Pokud jde o přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
Žadatel uvedl: Jakožto hudební stanice, která se zaměřuje z velké části na domácí tvorbu, se ve 
specializovaných pořadech věnujeme také domácím formám „etnické hudby" včetně hudby romské, jejíž 
interpreti poměrně často spolupracují i s předními interprety českého folku. Nedílnou součástí našeho 
vysílání je „křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, kterou naši domácí interpreti 
převedli i do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou folkovou scénu jsou také především 
moravské, ale také jihočeské lidové písně. 
Jako jediná hudební stanice se věnujeme zcela svébytnému českému hudebnímu žánru známému jako 
„trampská píseň", jehož kořeny sahají do dvacátých let minulého století. 
Za přínos k původní rozhlasové tvorbě považujeme také množství osobností a původních pořadů, které 
jsou součástí vysílání Country Radia. 

Ohledně přínosu provozovatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
Žadatel uvedl, že se ve specializovaných pořadech věnuje také domácím formám „etnické hudby" včetně 
hudby romské, jejíž interpreti poměrně často spolupracují i s předními interprety českého folku. Nedílnou 
součástí našeho vysílání je „křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, kterou naši 
domácí interpreti převedli i do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou folkovou scénu 
jsou také především moravské, ale také jihočeské lidové písně. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 17.4.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.4.2012, mapa Chomutov) , Dokument (přehled, 4.4.2012, 
Zachyt i te lnost programů - CHomutov 100,1 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltan 
Date: 2012.04.22 18:27:57 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

H c r a o _ Location: Praha 
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V K V vysí lače C H O M U T O V M Ě S T O 100,1 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (40 190 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 



Zachytitelnost rozhlasových programů v Chomutově 100,1 MHz 
Programy přiiímatelné velmi dobře: 
Rádio Programová skladba 

vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

CRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech doma i v zahraničí; 
zprávy z politiky, ekonomiky, kultury a sportu, aktuální 
informace o dopravě, energetice a o počasí; 
autentická vyjádření politiků, představitelů institucí a 
podniků a dalších osobností; publicistické příspěvky 
specializované pořady věnované ekonomice, kultuře, 
sportu, česká i zahraniční populární hudba 

Speciální pořady 
věnované 
náboženskému životu, 
národnostním menšinám 

CRo 2 Praha Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 
50:50 

Rozhlasové hry, četba, publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro děti, poradenství, 
dokument coby výpověď o naší době, rubriky Host do 
domu, Čas ke snění, Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na kolečkách, Tobogan, Jak to 
vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / 
ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední dny stejné - ranní 
zpravodajská Mozaika- info z kultury, recenze vážné 
hudbv, Matiné - setkání s osobností, odpolední 
publicistika. Čajovna-pořad pro novou qeneraci kultur, 
posluchačů, večer Opera - včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a 

Celoplošná analyticko-publicistická stanice, 
zaměřená nejen na komentování politických událostí, 

Zabývá se problematikou 
národnostních menšin. 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

jiných zajímavých 
pořadů. 

ale zejména na přibližování vzniku, vývoje a života 
občanské společnosti České republiky a evropských 
zemí, pořady zaměřené na kulturu, ekonomiku, 
historické události 

Věnuje se tématům, 
která jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / SEVER regionální stanice pro 
Severní Čechy 

široký výběr 
hudebních žánrů 

Zpravodajství, publicistika, kalendárium, dopravní 
servis, písničky na přání 

Zaměřeno na 
informace z 
regionu 

Vysílání pro menšiny 
(Sousedé) 
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EVROPA 2, spol. s r. o. / 
EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50 % novinky + hity 
od 1995-současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na 
cílovou skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10 % 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé 
telefonování), Factory Bootleg Monopol (taneční 
hudba), Hitparáda Evropy 2 

Kulturně-
informační rubriky 
o dění v regionu, 
zpravodajství, 
počasí, sport, 
rubriky Novinky na 
DVD a Filmové 
premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na vědomí 
veškeré dění v ČR, a to 
bez rozdílu 
národnostních, etnických 
a jiných menšin 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Fajn North Music 

Hudebně - zábavná 
regionální stanice 
s posílenou informační 
a zpravodajskou 
složkou 

15-45 let Skladby hvězd 80. a 
90. let až po 
současnost, zhruba 
10% podíl 
zastoupení domácí 
hudby v programu 

10% podíl mluveného slova včetně šelfu a 
autopromotion; zpravodajství, předpověď počasí a 
dopravní sevis ve všech pravidelných zpravodajských 
relacích, přehled denního tisku, očekávané události, 
kurzovní lístek, informace o filmech a videu, zábava, 
životní styl, soutěže, písničky na přání, hitparády 

Regionální obsah 
informací a 
zpravodajství, 
drobná regionální 
publicistika 

M+M spol. s r.o. / Fajn 
Rádio AGARA 

hudebně-zábavný 
program s posílenou 
informační složkou 

nejširší vrstvy populace skladby od 80. let 
do současnosti, 
podíl české a 
slovenské složky v 
hudebním vysílání 
tvoří 20% 

Zpravodajství, informační a dopravní servis, počasí, 
přehled tisku, podíl mluveného 
slova 15%, podíl reklamy a hudby 85% 

Regionální 
zaměření ve 
zpravodajství i 
aktualitách 

Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 -
49 let 

60.-80. léta + 
novinky, 40% česká 
hudba, střední 
proud, rock, dance, 
folk, country 

Informační diskusní kluby, publicistické pořady (Press Služba regionům Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 rádio zábavy a 

informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 -
49 let 

60.-80. léta + 
novinky, 40% česká 
hudba, střední 
proud, rock, dance, 
folk, country 

klub), interaktivita - práce s posluchačem, rádio 
zábavy a informací, zpravodajství a servisní info info 
o kulturních a sportovních aktivitách (konkrétní 
regiony) 
- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 
- zpravodajství 

v rámci 
celoplošného 
vysílání 

Gama media s. r. o. / 
Gama Rádio 

Hudební rozhlasová 
stanice s rockovým 
zaměřením, s místními 
a regionálními 
informacemi 

cílová skupina 25-50 
let 

hudba 60. až 
nultých let české, 
slovenské, 
evropské, 
americké i 
světové 
provenience 
s orientací na 
rock, s přesahy na 
blues a soft rock 
s podporou 
regionální hudební 
scény 

aktuální lokální a regionální zpravodajství 
s využitím reportáží, moderovaných 
publicistických pořadů z oblasti politiky, 
společenského života, hudby i sportu; 10% podíl 
mluveného slova v čase od 6.00 do 19.00 hod., 
10% podíl české tvorby ve vysílání (měřeno za 
24 hodin), Gama rádio nebude přebírat vysílání 
od jiného provozovatele 

Regionální 
zpravodajství, 
podpora 
regionální kultury, 
sportu a hudby 
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MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Hitrádio FM Most 

Regionální hudebně 
zpravodajská stanice 

p. 18-35 let HOT AC; evropská, 
americká a česká 

Podíl mluveného slova 7-10% v pracovních dnech a 6-
9% ve volných dnech; zpravodajství, počasí, dopravní 

Společenský 
regionální servis 

s. 12-49 let 

hudba 80.-90. let aa ekologický servis, kontaktní pořady, kulturní 
informace, soutěže, sportovní informace, informace o 
mimořádných událostech 

BROADCAST MEDIA s. r. 
o. / Radio Beat -
Ru/138/01 

Lokální hudební p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10 %, informační a BROADCAST MEDIA s. r. 
o. / Radio Beat -
Ru/138/01 

stanice s rockovou 
orientací 

zpravodajský servis, počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební publicistika, zábava 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ 
ČECHY 

Hudební stanice se 
zpravodajskými 
relacemi 

25-45 let s přesahy Hudba středního 
proudu od 50. let do 
druhé poloviny 90. 
let (pop, rock 
country a folk, 
muzikálové a 
filmové písně), podíl 
domácí hudby cca 
30% 

Mluvený projev tvoří v denním průměru cca 11-13% 
oproti hudebnímu programu; zpravodajství, počasí, 
informace a servis, malá publicistika, zábava, 
aktuality ze společenského dění 

Aktuální informace 
z regionu 

LONDA, spol. s r.o. / 
RÁDIO IMPULS 

Celoplošné 
zpravodajské a 
informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

p. 30-45 let 

s. 25-50 let 

Maximální zaměření 
na českou hudební 
produkci - 65%, 
rock, folk, pop 

Podíl mluveného slova - 32% , z toho 22% zpráv a 
informací. Zpravodajství 06:00 -20:00 - 2x v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, kontaktní 
pořady - reakce posluchačů, důraz na interaktivní 
pořady, publicistika, reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

Informace 
z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi 
velkých měst 

Rádio TEP, a. s . / RADIO 
TEP/Rádio BLANÍK: 5.00 -
24.00 přejímá program 

Nezávislá hudební 
zpravodajsko-
informativní stanice 

30-49 let s přesahy na 
obě strany 

85% podíl hudby 
z celkové 
vysílací doby; 

15% podíl mluveného slova; zpravodajství, sport, 
kultura, doprava 

Místní 
zpravodajství, 
servisní informace 

Radio Blaník; 0.00 - 5.00 
program RADIO TEP 

s výrazným lokálním 
zaměřením na oblast 
pokrytou signálem 

minimálně 20 % 
domácí tvorby, 
zejména hudba 
přelomu 70. a 80. let 

pro občany regionu 

Programy přiiímatelné dobře: 
MEDIA BOHEMIA a. s . / 
Radio Blaník Západní 
Čechy 

hudebně informační 
program 

20-45 s přesahy AC formát, 50-70 % 
country a folk 

zprávy, sport, počasí, doprava, vlastní program, 
vlastní pořady 

Informace 
regionálního 
významu, kulturní 
servis z regionu 
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Rádio West Plzeň, s . r. o. 
/ Rádio EVROPA 2 -
Západ 

hudební rádio s 
regionálním 
zpravodajstvím 

12-30 let jako Evropa 2 - HOT 
AC - současné hity 
středního proudu s 
největšími hity 80. a 
90. let, domácí 
tvorba 10 % 

pravidelné zpravodajské vstupy, informační rubriky, 
sportovní servis, filmové novinky, počasí 

Programy přiiímatelné částečně: 
MEDIA BOHEMIA a. s . / 
Hitrádio FM Labe 

Hudební vysílání se 
zpravodajským 
servisem posíleným o 
regionální složku 

hudební formát 
neuveden v LP; 
v odůvodnění 
udělení licence 
výrazný country 
profil 

Rádio nebude přebírat program jiného provozovatele, 
je povoleno vysílání odděleného programu na 
kmitočtu Most 99,6 MHz; zpravodajství, počasí, 
dopravní, kulturní a ekologický servis, sportovní 
relace, zábava a soutěže, reportáže, tip na víkend, 
burza práce, obalové prvky a komerční komunikace 

Také lokální a 
regionální 
zpravodajství 

Rádio ProTon s . r. o. / K Rodinná hudební 
rozhlasová stanice s 
kontaktními prvky 

p. 18-39 let Pop 90. let, taneční 
hudba, aktuální 
novinky 

Zpravodajství, informační speciál, počasí, přehled 
tisku, sport, dopravní informace, písničky na přání, 
zábava a soutěže, podíl mluveného slova 12 % ve 
všední dny, 10 % o víkendu a svátcích 

informace z 
plzeňského 
magistrátu a 
místních úřadů, 
sportovní, kulturní 
a dopravní servis z 
regionu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ifij/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info(a)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
Říčanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/429/zab/COU 
Č.j.: zab/1947/2012 
Zasedání Rady č. 10 - 2012 / poř.č.: 10 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IC: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Benešov 
Mariánovice 101,8 MHz / 200 W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Benešov Mariánovice 101,8 MHz / 200 W (vysíláním 
zásobeno 26 288 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. 
Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako 
změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 
odst. 1 Rada uděluje provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 
2399 PSČ: 101 00 Praha 10 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to 
přidělením souboru technických parametrů Benešov Mariánovice 101,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 
84: 14 41 01 / 4 9 45 51 . 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je tabulka, která je výchozím zdrojem pro porovnání programové 
skladby vysílání na území, které je pokryté vysíláním ze souboru technických parametrů Benešov 
Mariánovice 101,8 MHz / 200 W a mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální 
úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače. 

Odůvodnění: 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO (licence 
č.j. Ru/91/99). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; 
Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; Kutná 
Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz / 0,2 kW; Písek 101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 102,1 
MHz / 0,2 kW; Praha 89,5 MHz / 5 kW; Praha 1062 kHz 20/1 kW; Příbram 92,2 MHz / 0,2 kW; Rokycany I 
92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 106,8 
MHz / 0,2 kW; Chomutov 100,1 MHz / 0,2 kW. 

Provozovatel rozhlasového vysílání COUNTRY RÁDIO s.r.o. žádal dopisem doručeným dne 6. května 
2011 č.j. 3887 o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Příbram 92,2 
MHz / 200 W; Písek 101,5 MHz / 200 W; Strakonice 94,6 MHz / 200 W; Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 

rozhodnutí: 
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MHz alt. 101,8 MHz / 200 W alt. 100 W; Trutnov 104,4 MHz / 200 W; Chomutov 87,6 MHz alt. 106,9 MHz 
alt. 100,1 MHz / 200 W alt. 100 W; Most 103,8 MHz alt. 101,0 MHz alt. 102,6 MHz / 200 W alt. 100 W; 
Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 
98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 10. května 2011 č.j. 
zab/1555/2011) a souhlasila s odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český 
telekomunikační úřad. 

Na 11. zasedánípoř.č. 53/2011 Rada rozhodla o kmitočtech: 
Liberec 98,6 MHz alt. 103,4 MHz alt. 104,8 MHz / 200 alt. 100 W; Jablonec nad Nisou 103,1 MHz alt. 
98,6 MHz alt. 94,9 MHz / 200 W alt. 100 W, které z důvodu negativního stanoviska Českého 
telekomunikačního úřadu nebyly přiděleny. 

Na 1. zasedání poř.č. 6/2012 Rada přidělila kmitočty: 
Písek město 2 101,5/200 W, Strakonice město 94,6/200 W, Trutnov město 104,4/200 W 

Na 5. zasedání poř.č. 33/2012 Rada přidělila kmitočet: 
Příbram město 92,2 MHz/200 W 
Kmitočet: 
Benešov 107,6 MHz alt. 92,2 MHz alt. 101,8 MHz/200 Walt. 100 W, bude řešen separátně. 

Na 8. zasedání poř. č. 41/2012 Rada přidělila kmitočet: 
Chomutov 100,1 MHz/200 W 

9. zasedání poř.č. 40/2012 Rada zastavila správní řízení spočívající v přidělení kmitočtu: 
Most 2 102,6 MHz, neboť žadatel vzal svou žádost zpět 

Dne 24. dubna 2012 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet: 

Benešov Mariánovice 101,8 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 41 01 / 49 45 51 
ERPmax 200 W 
Souřadnice stanoviště byly upřesněny inspekcí ČTÚ. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace 
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 23. 3. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001 (poslední sčítání lidu). 

Pro kmitočet Benešov Mariánovice 101,8 MHz byl stanoven počet obyvatel na 26 288. 

Dne 12. dubna 2011 byl Radě doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 111/2010 ze dne 
24. února 2011. 

Rada vázána názorem Nejvyššího správního soudu přistoupila k rozhodnutí o žádosti provozovatele, 
spočívající v přidělení kmitočtu Benešov Mariánovice 101,8 MHz / 200 W a hodnotí mimo jiné i bonitu 
technických parametrů uvedených v žádosti. 
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Rada se ohledně kritérií rozhodných pro hodnocení bonity souborů technických parametrů obrátila na 
asociace soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání. V odpovědi největší asociace, APSV, je 
uvedeno, že nedošlo mezi členy asociace ke konsensu ohledně této otázky. Z názoru předsedy APSV 
vyplývají jednak kritéria, která Rada v těchto řízeních již pro vyhodnocování bonity používá (počet 
pokrytých obyvatel, konkurenční prostředí v dané lokalitě atp.), jednak je zde vyjádřeno přesvědčení, že 
stanovení „bonity kmitočtu" je velmi těžké, ne-li nemožné („...Stanovení „bonity kmitočtu" by bylo rovno 
věštění z křišťálové koule..."). 

Obecný postup v rozhodování o žádosti byl Radou projednán na 8. zasedání poř.č. 45. 

Hodnocení změny v intencích původně udělené licence a bonita souboru technických parametrů 
kmitočtu Benešov Mariánovice 101,8 MHz / 200 W. 

Nejprve je nutno vyhodnotit požadovanou změnu, tedy zda jde o změnu v intencích původně udělené 
licence - v tomto případě základní programové specifikaci, a to „Hudební stanice ve formátu country, folk 
a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím", lze tedy požadovanou změnu vyhodnotit jako změnu 
v intencích původně udělené licence. 

Pro výpočet posluchačů, kteří mohou vysílání z daných souborů technických parametrů přijímat, je použit 
výpočetní systém RadioLab a metoda výpočtu podle vyhlášky ČTÚ č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Dle výpočetního systému RadioLab je (dle teoretických výpočtů) z vysílače pro kmitočet Benešov 
Mariánovice 101,8 MHz / 200 W stanoven počet obyvatel: 26 288. 

Uvedený počet obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen 
statistickou chybou. 

Počet obyvatel zásobených radiovým signálem v tomto případě je poměrně nízký, pro nového 
provozovatele by vysílání z tohoto kmitočtu nebylo bonitní. 

Na území Benešov vysílají taktéž další (konkurenční) rozhlasové programy - 4 celoplošné a 2 regionální 
rozhlasové programy provozovatelů ze zákona, 2 celoplošné soukromé rozhlasové programy a 10 
regionálních soukromých rozhlasových programů. Počet obyvatel, kteří by tak mohli být potenciálními 
posluchači nového programu a tím i odvysílané reklamy, nedostatečný. 

Na území Benešov (takto nebo alespoň v podobných hranicích definovaném) byla vyhlášena 2 licenční 
řízení. 

Jiné řízení podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro tento soubor 
technických parametrů nebylo vedeno. 

Hodnocení bonity v dané žádosti o změnu licence provozovatele COUNTRY RÁDIO s.r.o. Z výše  
uvedených důvodů je možno rozhodnout o souboru technických parametrů jako o nedostatečně  
bonitním na to. aby mohl byt předmětem licenčního řízení. Je tedy možno na základě hodnotících  
kritérií dle § 17 odst. 1 písm. a), b). c). e) a g) rozhodovat zda je možné udělit souhlas dle § 21  
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.. či nikoli. 

Rozhodnutí o udělení/neudělení souhlasu s požadovanou změnou 
Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností 
podle odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud 
Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudělí 
pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody 
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neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou 
specifikaci nelze měnit. 

Žadatel je provozovatelem vysílání, jeho program má platné licenční podmínky, vedle toho jeho žádost 
obsahuje shrnutí dle výše uvedených hodnotících kritérií. 

Společnost COUNTRY RADIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RADIO, s neměnnou základní programovou specifikací „Hudební stanice ve 
formátu country, folk a příbuzné žánry, doplněno zpravodajstvím". Cílem programu (jak vyplývá 
z projektu, na základě kterého byla provozovateli udělena licence, stejně jako z odůvodnění rozhodnutí o 
udělení licence tomuto programu) je provozovat hudební vysílání formátu country, folk a příbuzné žánry. 
Konkrétní srovnání licenčních podmínek programu COUNTRY RADIO a dalších programů zachytitelných 
na daném území je v příloze tohoto materiálu, který slouží Radě pro správní úvahu o udělení resp. 
neudělení souhlasu s požadovanou změnou. 

Z hlediska splnění hodnotících kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. lze zhodnotit 
především následující: 

§ 1 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - co se týká ekonomické organizačního a technického, 
řešení: 
Žadatel uvádí: Country Rádio je plně organizačně a personálně připraveno zahájit vysílání v Příbrami, 
Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci v zákoně stanovené 
[hutě. 
Žadatel - společnost Country Rádio s.r.o. provozuje rozhlasovou stanici Country Rádio již po dobu téměř 
20 let a nemá žádné závazky vůči třetím stranám. Tento fakt dokládá dlouhodobou schopnost společnosti 
a managementu řídit a ovládat všechny procesy spojené s provozováním rozhlasové stanice. Vzhledem k 
záměru šířit v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci 
původní signál Country Radia není třeba výrazně personálně posilovat strukturu organizace. Investice 
spojené s přípravou reklamních kampaní a propagace v každém regionu jsou plánovány v hodnotě 1 
milion Kč. Jak je uvedeno v části „Obchodní plán", vzhledem k využití existujících anténních systémů 
počítáme s instalací vlastních vysílačů a sdružovačů. 
Zahájení vysílání v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i 
Jablonci tedy nebudou provázet rozsáhlé vstupní investice do anténních systémů, půjde o zajištění třetí 
stranou. 
Vzhledem k faktu, že společnost Country Rádio v letošním roce dosáhne před zdaněním zisku v řádech 
milionů korun, budou náklady spojené s provozem vysílače hrazeny z provozního zisku. 
Country Rádio je od roku 2006 plně ekonomicky soběstačná stanice, příjmy plynoucí z prodeje 
reklamního času a sponzoringů pokrývají náklady provozu stanice, umořují vstupní investice a pokrývají i 
náklady na technické zajištění vysílání na ostatních dokrývacích kmitočtech. V současné době je 
struktura příjmů stanice přibližně taková: 60% přímý prodej reklamy (pouze region Praha) a 40% národní 
prodej. 
Nemáme v úmyslu aktivní přímý prodej, náklady na provoz vysílačů v těchto lokalitách pokryje prodej 
národní reklamy. Zároveň také nedojde k navýšení počtu reklamních spotů v programu vysílání, 
(podrobnější informace viz projekt) 
Vysílání a technické zajištění šíření signálu programu Country Radia v Příbrami, Písku, Strakonicích, 
Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i Jablonci budeme zajišťovat vlastními silami s využitím 
vlastních technických prostředků (s výjimkou stávajících anténních systémů). 

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., transparentnost vlastnických vztahů: 
Jak je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti Country Radio s.r.o. jediným společníkem je 
společnost Mil Praha. Mil Praha s.r.o. vlastní podíl 90% ve společnosti Agentura TRS s.r.o., která je 
provozovatelem rozhlasového vysílání (Radiol). 
Vlastníkem Mil Praha s.r.o. je z 99% procent společnost Metro Radio International (USA) a 1 % irská 
společnost Communicorp Group Limited. Stoprocentním vlastníkem obou těchto zahraničních 
společností je irský podnikatel Denis O'Brien, který je taktéž vlastnicky spjat se společností Radio 
Investments s.r.o. 
Radio Investments s.r.o. má 100% podíl v Radiu Bohemia s.r.o. (Kiss 98 FM), 100% podíl v Rádiu 
ProTon s.r.o. (Kiss Proton), 100% podíl v Delta Media Broadcasting s.r.o. ( Kss Delta a Rádio Jizera), 
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90% podíl v Radiu Morava s.r.o. (Kiss Morava), 75% podii v Radiu Station Brno s.r.o. (Kiss Hády), 70% 
podíl v Rádiu Publikum s.r.o. (Kiss Publikum) a 100% podíl v Radiu Krumlov s.r.o. ( Kiss jižní Čechy). 
Dále má 100% podíl ve společnosti Broadcast Media s.r.o. ( Radio Beat) a 34% podíl ve společnosti 
Radio TWIST Praha, s.r.o. (Radio Spin). Prostřednictvím společnosti Metro Radio International v USA 
vlastní Denis O'Brien i rozhlasové stanice ve Finsku, Estonsku, Ukrajině, Maďarsku a Bulharsku. 

§ 1 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., přínos programové skladby navrhované žadatelem 
k rozmanitosti stávající nabídky programů na území, které by mělo být rozhlasovým vysíláním 
pokryto: 
Žadatel uvádí: V těchto regionech neexistuje žádná jiná alternativa formátu, který nabízí Country Rádio a 
který jak dokazují úspěchy v Praze a středních Čechách má takový potenciál. Není příliš pravděpodobné, 
že by to bylo specifické pouze pro region současné působnosti Country Radia a dá se naopak 
předpokládat, že i v Příbrami, Písku, Strakonicích, Benešově, Trutnově, Chomutově, Mostě, Liberci i 
Jablonci by byl zájem obdobný. Tento fakt prokazuje také množství dotazů na nové vysílače Country 
Radia od občanů z celé republiky. 
Náš program bude v daných regionech naprosto unikátní. To je důvod, proč se domníváme, že formát 
Country Radia bude v uvedených regionech velice příznivě přijat. 

Pokud jde o přínos provozovatele pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel uvádí: 
Jakožto hudební stanice, která se zaměřuje z velké části na domácí tvorbu, se ve specializovaných 
pořadech věnujeme také domácím formám „etnické hudby" včetně hudby romské, jejíž interpreti poměrně 
často spolupracují i s předními interprety českého folku. Nedílnou součástí našeho vysílání je 
„křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, kterou naši domácí interpreti převedli i 
do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou folkovou scénu jsou také především 
moravské, ale také jihočeské lidové písně. 
Jako jediná hudební stanice se věnujeme zcela svébytnému českému hudebnímu žánru známému jako 
„trampská píseň", jehož kořeny sahají do dvacátých let minulého století. 
Za přínos k původní rozhlasové tvorbě považujeme také množství osobností a původních pořadů, které 
jsou součástí vysílání Country Radia, (viz seznam uvedený v příloze) 

Ohledně přínosu provozovatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 
menšin v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
žadatel uvádí, že se ve specializovaných pořadech věnuje také domácím formám „etnické hudby" včetně 
hudby romské, jejíž interpreti poměrně často spolupracují i s předními interprety českého folku. Nedílnou 
součástí našeho vysílání je „křesťanská hudba" mající své kořeny v původní „Gospel music, kterou naši 
domácí interpreti převedli i do oblasti „české country'. Velkou inspirací pro součastnou folkovou scénu 
jsou také především moravské, ale také jihočeské lidové písně. 

Poučení: 

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

Pro účely evidence provozovaných kmitočtů provozovatel oznámí zahájení, vysílání na uvedeném 
kmitočtu. 

V Praze dne: 22.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 14.5.2012, Mapa Benešov 101,8 MHz) , Dokument (přehled, 
14.5.2012, Zachyt i te lnost programů - Benešov 101,8 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.05.31 10:02:56+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

g Location: Praha 



Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-68 374/2012-613 ze dne 23. 4 . 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače B E N E Š O V MARIÁNOVICE 101,8 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (26 288 obyvatel) 

Měří tko: 10 km 
i i 
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Zachytitelnost porogramů v Benešově 101,8 MHz 
programy přijímatelné velmi dobře 
Rádio Programová skladba 

vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. / 
COUNTRY RÁDIO 
(AM ve dne) 

Hudební stanice ve 
formátu country, folk a 
příbuzné žánry, 
doplněno 
zpravodajstvím 

p. 25-49 let s. 20-55 
let 

60. léta - R'n'R, 
country a folk, 
bluegrass, gospel, 
americký 
Protestsong, 
trampská hudba, 
mluvené slovo max. 

Česká a zahraniční produkce 
v poměru 60:40, zpravodajství 
formou informačních prvků, 
kulturní servis, rozhovory, 
dopravní servis, hudební a 
žánrové pořady 

CRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-
publicistická 
celoplošná stanice 

posluchači, preferující 
seriózní informace 

Převaha 
zpravodajství a 
publicistiky 

Informační servis o událostech 
doma i v zahraničí; zprávy z 
politiky, ekonomiky, kultury a 
sportu, aktuální informace o 
dopravě, energetice a o počasí; 
autentická vyjádření politiků, 
představitelů institucí a podniků a 
dalších osobností; publicistické 
příspěvky specializované pořady 
věnované ekonomice, kultuře, 
sportu, česká i zahraniční 
populární hudba 

Speciální pořady 
věnované náboženskému 
životu, národnostním 
menšinám 

CRo 2 Praha Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejrůznější věkové 
skupiny, z 
nejrůznějších koutů 
země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 
50:50 

Rozhlasové hry, četba, 
publicistika, zpravodajství, 
informace, zábava, vysílání pro 
děti, poradenství, dokument coby 
výpověď o naší době, rubriky 
Host do domu, Čas ke snění, 
Černobílá mozaika, 
Radioautomat, Rádio na 
kolečkách, Tobogan, Jak to 
vidí... 

Přebírá pořady 
regionálních studií 
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Český rozhlas / 

ČRo 3 Vltava 

Kulturní stanice 
(syntéza všech druhů 
kultury a umění) 

Nejrůznější věkové 
skupiny se zájmem o 
kulturu 

Klasická i jazzová 
hudba, ale i 
přenosy 
z rockových klubu, 
alternativní hudba 

Programové schéma je ve všední 
dny stejné - ranní zpravodajská 
Mozaika- info z kultury, recenze 
vážné hudbv. Matiné - setkání 
s osobností, odpolední 
publicistika. Čaiovna-DOřad Dro 
novou generaci kultur, 
posluchačů, večer Opera -
včetně přenosů 

Romano Drom aneb 
Cesty Romů - pořad se 
zabývá osudy Romů a 
jejich životní kulturou 

Český rozhlas / 
ČRo 6 (AM) 

Sest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a 
jiných zajímavých 
pořadů. 

Celoplošná analyticko-
publicistická stanice, zaměřená 
nejen na komentování politických 
událostí, ale zejména na 
přibližování vzniku, vývoje a 
života občanské společnosti 
České republiky a evropských 
zemí, pořady zaměřené na 
kulturu, ekonomiku, historické 
události, 

Zabývá se problematikou 
národnostních menšin. 
Věnuje se tématům, která 
jsou vámi i námi 
diskutována. 

Český rozhlas / Region -
Střední Čechy 

regionální stanice pro 
území Středočeského 
kraje 

pop, country, folk, 
dechovka 

Zpravodajství, publicistika, 
zábava, kontaktní pořady, talk 
show, magazín o zahrádkaření a 
kutilství 

Zaměření na 
regionální 
zpravodajství 

Pořady věnované 
národnostním a sociálním 
menšinám 

EVROPA 2, spol. s r.o. / 
EVROPA 2 

Hudební rádio p. 12-30 let 50% novinky + hity 
od 1995-
současnost 
CHR+hotAC -
zaměřeno na 
cílovou skupinu, 
angloamerická 
produkce, 10% 
domácí tvorby 

Hudba, Ranní show (soutěže, 
kvizy a živé telefonování), 
Factory Bootleg Monopol 
(taneční hudba), Hitparáda 
Evropy 2 

Kulturně-informační 
rubriky o dění 
v regionu, 
zpravodajství, 
počasí, sport, 
rubriky Novinky na 
DVD a Filmové 
premiéry, lokální 
okna pro místní 
(regionální) 
rozhlasové stanice 

Evropa 2 bere na vědomí 
veškeré dění v ČR, a to 
bez rozdílu 
národnostních, etnických 
a jiných menšin 
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Frekvence 1, a.s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné 
celoplošné rádio 
zábavy a informací 

Zaměřeno na rodinu 
s cílovou skupinou 29 
- 49 let 

60.-80. léta + 
novinky, 40% česká 
hudba, střední 
proud, rock, dance, 
folk, country 

Informační diskusní kluby, 
publicistické pořady (Press klub), 
interaktivita - práce 
s posluchačem, rádio zábavy a 
informací, zpravodajství a 
servisní info info o kulturních a 
sportovních aktivitách (konkrétní 
regiony) 

- obecné rádio přístupné všem 

- kontaktní rádio - každodenní 
partner 
- zpravodajství 

Služba regionům 
v rámci 
celoplošného 
vysílání 

Rádio Bohemia spol. s r.o. / 
Kiss 

Hudební rozhlasová 
stanice - zaměření na 
hudbu středního 
proudu 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu 

Podíl mluveného slova cca 10%, 
zpravodajství, sport, počasí, 
doprava, hitparáda, písničky na 
přání zábava, 

Orientace na 
regiony 
prostřednictvím 
mluveného slova, 
regionální 
zpravodajství 

BROADCAST MEDIA s.r.o. / 
Radio Beat - Ru/138/01 

Lokální hudební 
stanice s rockovou 
orientací 

p. 35-55 let Rocková hudba Podíl mluveného slova min. 10%, 
informační a zpravodajský servis, 
počasí, doprava, očekávané 
události, sport, hudební 
publicistika, zábava 

MEDIA BOHEMIA a. s . / 
Rádio BLANÍK 

Hudební regionální 
stanice 

p. 20-45 let Hudba od 70. let po 
současnost, pop 
music+folk a 
country, podíl české 
hudby cca 30 % 

Zpravodajství, informační servis, 
sport, předpověď počasí, kulturní 
a dopravní informační servis, 
životní prostředí, podpora 
cestovního ruchu. 

Aktuální informace 
o životě v regionu, 
regionální 
zpravodajství, 
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RÁDIO BONTON, a.s / 
Rádio Bonton 

Hit rádio (CHR) p. 18-30 let Hity posledních 10ti 
let tvoří min. 70% 
celkového objemu 
vysílacího času, 
dále house music a 
D'n'B 

Podíl mluveného slova min. 7,5-
8%, podíl publicistických a 
zpravodajských pořadů min. 
3,5%, zpravodajství, hitparády, 
informace o hudbě, filmu, kultuře, 
životním stylu, módních 
trendech, soutěže 

LONDA, spol. s r.o. / RÁDIO Celoplošné p. 30-45 let, s. 25 - 50 Maximální zaměření Podíl mluveného slova z Informace 
IMPULS zpravodajské a 

informační rádio, 
v hudební složce 
vysílání s maximálním 
zaměřením na českou 
produkci 

na českou hudební 
produkci - 65%, 
rock, folk, pop 

celkového denního podílu 
vysílání 20 - 25%. Zpravodajství 
06:00 -20:00 - 2x v hodině + 
servisní informace, aktuální téma 
dne, kontaktní pořady - reakce 
posluchačů, důraz na interaktivní 
pořady, publicistika, reportáže o 

z regionů 
v pravidelných 
časech a přesné 
formě, spolupráce 
s radnicemi velkých 
měst 

AKJO. Media s. r. o. / Rock 
Rádio Gold 

hudební stanice s 
regionálním vysíláním 

široké spektrum 
posluchačů 

hudba především 
60.-80. let, podíl 
českého repertoáru 
10 -15% 

Zpravodajství, počasí, dopravní 
informace, publicistika, diskusní 
pořady, zajímavosti z města, 
knižní a filmové novinky, burza 
práce, soutěže, písničky na 

informační a 
publicistická složka 
převážně s 
lokálním obsahem 

JOE Media s.r.o. / Rádio 
SÁZAVA 

Hudebně zábavné 
rádio s důrazem na 

20 - 40 let country, oldies, rock 
& folk, se 

Zprávy zaměřeny na dění v 
regionu, doplněné zprávami z 
domova a ze zahraničí a 
dopravním servisem, mluvené 
slovo zaměřeno zejména na 
dění v regionu a na kontakt s 
posluchači, pořady tematicky 
zaměřeny na zábavu, 
soutěže, záhady a mystiku 

zprávy zaměřeny 
na dění v regionu a 

Podpora kulturních aktivit 
v regionu, smysluplná 

region, s dramatickými 
prvky ve vysílání, 
doplněné stručným 
informačním servisem 

zaměřením na 
hudební produkci 
od 50. let do 
současnosti s 
významným 
podílem domácí 
produkce 

Zprávy zaměřeny na dění v 
regionu, doplněné zprávami z 
domova a ze zahraničí a 
dopravním servisem, mluvené 
slovo zaměřeno zejména na 
dění v regionu a na kontakt s 
posluchači, pořady tematicky 
zaměřeny na zábavu, 
soutěže, záhady a mystiku 

na kontakt s 
posluchači 

péče o menšiny v regionu 
(zejména vietnamská a 
romská menšina) 

programy přijímatelné dobře 
Český rozhlas / CRo 
Region - Vysočina 

Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 

široký výběr 
hudebních žánrů, 
prostor pro 
regionální autory a 
interprety 

Zpravodajství, informační servis, 
počasí a sport, publicistika, 
nabídka práce, hudba a zábava, 
literární pořady, soutěže, události 
regionu 

Zaměření na 
region, dopravní 
informace a 
regionální počasí 
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MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Hitrádio FM Plus 

Hudebně informační 
rádio 

p. 20-35 let s 
přirozeným přesahem 

Podíl hudby 80%, 
hudební AC formát 

Zprávy, počasí, doprava, přehled 
tisku, kalendárium, burza 
pracovních míst, soutěže, 
informace od Policie, hitparáda, 
písničky na přání 

Informace 
regionálního 
významu, kulturní 
servis z regionu 

MEDIA BOHEMIA a.s. / 
Rádio BLANÍK VÝCHODNÍ 
ČECHY 

Regionální hudební 
stanice s krátkým 
zpravodajstvím a 
blokem informací 

p. 20-50 let Hudba tvořena z 
1/3 hity 60.-70. let, 
z 1/3 hity 80.-
1.půlky 90. let, 1/3 
současných hitů, 
podíl hudby 85-
90%, česká a 
slovenská hudba 
20% 

Zpravodajství - doprava, počasí 
přehled tisku, publicistické 
rubriky, zajímavosti, kultura, 
zájmové činnosti 

Informace o 
událostech ve 
Východočeském 
regionu 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. / 
COUNTRY RÁDIO 
(AM v noci) 

Hudební stanice ve 
formátu country, folk a 
příbuzné žánry, 
doplněno 
zpravodajstvím 

p. 25-49 let s. 20-55 
let 

60. léta - R'n'R, 
country a folk, 
bluegrass, gospel, 
americký 
Protestsong, 
trampská hudba, 
mluvené slovo max. 

Česká a zahraniční produkce 
v poměru 60:40, zpravodajství 
formou informačních prvků, 
kulturní servis, rozhovory, 
dopravní servis, hudební a 
žánrové pořady 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq / 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info(a)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
Říčanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2012/316/zab/COU 
Č.j.: zab/2174/2012 
Zasedání Rady č. 11 - 2012 / poř.č.: 15 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO (licence Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W 
souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 12E5236 / 50N1439 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 
12E5212/50N1418, toto: 

Rada uděluje provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 
3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence Ru/91/99), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 12E5236 / 
50N1439 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 12E5212 / 50N1418. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Karlovy 
Vary sídliště 97,2 MHz. 

Odůvodnění: 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO (licence 
Ru/91/99). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; 
Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Chomutov 100,1 MHz / 0,2 kW; Karlovy 
Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; Kutná Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz / 0,2 kW; Písek 
101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz / 0,2 kW; Praha 89,5 MHz / 5 kW; Praha 1062 kHz 20/1 kW; 
Příbram 92,2 MHz / 0,2 kW; Rokycany I 92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 
MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW. 

Provozovatel COUNTRY RÁDIO s.r.o. požádal dopisem ze dne 11. dubna 2012 č.j. 4036 o přidělení 
kmitočtů Náchod 103,6 MHz / 100 W; Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz / 200 W, alt. 100 
W; Třebíč 97,6 MHz, alt. 96,9 MHz, alt. 105,7 MHz / 200 W, alt. 100 W a žádost o změny vysílacích 

rozhodnutí 
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stanovišť Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W; Trutnov město 104,4 / 200 W; Písek město 2 101,5 
MHz / 200 W; Jihlava Hosov 90,3 MHz / 200 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem zab/1483/2012) a souhlasila s odesláním 
výše uvedené změny stanoviště ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Dne 29. května 2012 č.j. 5259 byla Radě doručena zkoordinovaná změna stanoviště kmitočtu: 

Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz 
souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18 
ERPmax 200 W 

Přesun stanoviště o cca 900 m. 

Dále ČTÚ stanovil počet obyvatel pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 
22/2011 Sb., ve vybraném kmitočtovém pásmu, pro kmitočet Karlovy Vary: 57 070 obyvatel, což je o 
3 000 obyvatel více, než z původního stanoviště. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Ostatní VKV kmitočty budou řešeny separátně. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 12.6.2012 JUDr. Kateř ina Kal istová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 5.6.2012, mapa Karlovy Vary 97,2 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.06.15 15:02:24 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-84 388/2012-613 ze dne 28. 5. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače K A R L O V Y V A R Y SÍDLIŠTĚ 97,2 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,6 % (57 070 obyvatel) . 

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

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq / 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27q 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info(a)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
Říčanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2012/316/zab/COU 
Č.j.: zab/2992/2012 
Zasedání Rady č. 15 - 2012 / poř.č.: 28 

R O Z H O D N U T Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO (licence Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště TRUTNOV 2 104,4 MHz / 200 W 
souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 15E5425 / 50N3324 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 
15N4944/50N3116, toto 

Rada uděluje provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 
3/2399, PSC 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence Ru/91/99), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště TRUTNOV 2 104,4 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84 (LON, LAT) 15E5425 / 
50N3324 na souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 15N4944 / 50N3116. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače 
TRUTNOV 2 104,4 MHz / 200 W. 

Odůvodnění: 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO (licence 
Ru/91/99). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; 
Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Chomutov 100,1 MHz / 0,2 kW; Karlovy 
Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; Kutná Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz / 0,2 kW; Písek 
101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz / 0,2 kW; Praha 89,5 MHz / 5 kW; Praha 1062 kHz 20/1 kW; 
Příbram 92,2 MHz / 0,2 kW; Rokycany I 92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 
MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW. 

Provozovatel COUNTRY RÁDIO s.r.o. požádal dopisem ze dne 11. dubna 2012 č.j. 4036 o přidělení 
kmitočtů Náchod 103,6 MHz / 100 W; Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz / 200 W, alt. 100 
W; Třebíč 97,6 MHz, alt. 96,9 MHz, alt. 105,7 MHz / 200 W, alt. 100 W a žádost o změny vysílacích 
stanovišť Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W; Trutnov město 104,4 / 200 W; Písek město 2 101,5 
MHz / 200 W; Jihlava Hosov 90,3 MHz / 200 W. 

rozhodnut í : 
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Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem zab/1483/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedené změny stanoviště ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Rada na 11. zasedání poř. č. 15 udělila souhlas ke spočívající ve změně souřadnic stanoviště Karlovy 
Vary sídliště 97,2 MHz/200 W, nepřidělila kmitočet Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz/ 
200 W, alt. 100 Wz důvodu negativního stanoviska ČTÚ a nepřidělila kmitočet Jihlava 90,3 MHz/200 W 
ze stanoviště Holý Vrch, z důvodu negativního stanoviska ČTÚ a ze stanoviště Hosov z důvodu 
nedokončené koordinace s prostředky letecké navigační služby, kterou žadatel COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
dle stanoviska ČTÚ nezajistil. 

Stanovisko k ostatním VKV kmitočtům bude sděleno po ukončení jejich koordinace. 

Dne 3. srpna 2012 č.j.7107 byla Radě doručena zkoordinovaná změna stanoviště kmitočtu: 

Trutnov 2 104,4 MHz 
souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 
ERPmax 0,2 kW 
Přesun ze stanoviště Trutnov město. 

Zároveň pro tento VKV kmitočet ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 
vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského 
rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 2. 8. 
2012 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Z nového stanoviště byl stanoven počet obyvatel na 55 554, což je o 11 094 obyvatel více, než ze 
stanoviště původního. 

Ostatní VKV kmitočty budou řešeny separátně. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 21.8.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 8.8.2012, mapa Trutnov) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2012.08.27 21:30:08 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2QQ2 2 Location: Praha 
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V K V vysí lače T R U T N O V 2 104,4 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,5 % (55 554 obyvatel) . 

Měří tko: 10 km 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq / 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 274 813 830 / Fax: + q20 274 810 885 / e-mail: info(a)rrtv.cz 
www.rrtv.cz 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. 
Říčanská 3, č.p. 2399 
101 00 Praha 10 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2012/316/zab/COU 
Č.j.: STR/3235/2012 
Zasedání Rady č. 16 - 2012 / poř.č.: 14 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO (licence Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště Písek město 2 101,5 MHz / 200 W 
souřadnice WGS 84: 14E0956 / 49N1818 na Písek město 2 101,5 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 
14E0731 /49N1818, toto 

Rada uděluje provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 
3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence Ru/91/99), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště Písek město 2 101,5 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14E0956 / 49N1818 na Písek město 2 
101,5 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14E0731 /49N1818. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Písek město 2 101,5 MHz / 
200 W souřadnice WGS 84: 14E0731 / 49N1818. 

Odůvodnění: 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO (licence 
Ru/91/99). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Benešov Mariánovice 101,8 MHz / 0,2 kW; Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW; 
České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 2 101,6 MHz / 0,2 kW; Dačice 101,8 MHz / 0,2 kW; 
Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Chomutov 100,1 MHz / 0,2 kW; Jindřichův 
Hradec 1 92,0 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz / 0,2 kW; 
Křivsoudov 92,7 MHz / 0,1 kW; Kutná Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz / 0,2 kW; 
Písek 101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz / 0,2 kW; Praha 89,5 MHz / 5 kW; Praha 1062 kHz 20/1 kW; 
Příbram 92,2 MHz / 0,2 kW; Rokycany I 92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 0,2 kW; Tachov 87,9 
MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW. 

rozhodnutí 
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Provozovatel COUNTRY RÁDIO s.r.o. požádal dopisem ze dne 11. dubna 2012 (č.j. 4036/2012) o 
přidělení kmitočtů Náchod 103,6 MHz / 100 W; Lovosice 96,1 MHz, alt. 99,1 MHz, alt. 106,3 MHz / 200 
W, alt. 100 W; Třebíč 97,6 MHz, alt. 96,9 MHz, alt. 105,7 MHz / 200 W, alt. 100 W a žádost o změny 
vysílacích stanovišť Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W; Trutnov město 104,4 / 200 W; Písek město 
2 101,5 MHz/200 W; Jihlava Hosov 90,3 M H z / 2 0 0 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně přerušila řízení (dopisem č.j. zab/1483/2012) a souhlasila s 
odesláním výše uvedených kmitočtů ke koordinaci na Český telekomunikační úřad. 

Dne 15. srpna 2012 č.j. 7370 byla Radě doručena zkoordinovaná změna kmitočtu tak, jak bylo uvedeno 
v žádosti.: 

Písek město 2 101,5 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 07 31 / 49 18 18 
ERPmax 0,2 kW 
Přesun vysílacího stanoviště. 

Zároveň ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011, o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. Výpočet byl proveden dne 13. 8. 2012 a byla použita databáze počtu 
obyvatel ČR z roku 2001. 

Žňového stanoviště byl stanoven počet obyvatel na 33 771, což je o 1699 obyvatel více, než ze 
stanoviště původního. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 4.9.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 24.8.2012, mapa Písek 101,5 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.09.17 12:38:38 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

o o r a i _ „ Location: Praha 



Přílohač. 4 k dopisu čj. ČTÚ-158 097/2012-613 ze dne 13. 8. 2012. 
Předpokládaný územní rozsah (modrá barva), ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity e lekt romagnet ického pole 
V K V vysí lače PÍSEK M Ě S T O 2 101,5 MHz. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (33 771 obyvatel) 

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

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q£|/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

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

Sp . zn . / lden t . : 201071134/zab/COU 
Č. j . : zab /3518 /2012 
Z a s e d á n í Rady č. 18 - 2012 / poř . č . : 21 

ROZHODNUTÍ: 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz / 200 
W, toto 

Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Děčín město 2 87,6 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 
57 465 obyvatel) na základě znaleckého posudku RSM TACOMA a.s. č. 39-11/2012, jako nedostatečně 
bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke 
skutečnosti, že požadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po 
provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1, Rada uděluje provozovateli COUNTRY 
RÁDIO s.r.o. IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ: 101 00 Praha 10, souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j. Ru/91/99) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz / 200 W souřadnice 
WGS 84: 14 11 1 3 / 5 0 46 21 . 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa předpokládaného územního rozsahu, ve kterém je 
zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Děčín 
město 2 87,6 M H z / 2 0 0 W. 

Odůvodnění: 

COUNTRY RÁDIO s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO (licence 
č.j. Ru/91/99). Technickými prostředky vysílání jsou kmitočty: 

Benešov 101,8 MHz / 0,2 kW; Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 MHz / 0,2 kW; České 
Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 2 101,6 MHz / 0,2 kW; Dačice 101,8 MHz / 0,2 kW; 
Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Chomutov 100,1 MHz / 0,2 kW; 
Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; Klatovy Štěpánovice 107,0 
MHz / 0,2 kW; Křivsoudov 92,7 MHz / 0,1 kW; Kutná Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz 
/0 ,2 kW; Písek 101,5 MHz /0 ,2 kW; Plzeň 102,1 MHz /0 ,2 kW; Praha 89,5 M H z / 5 kW; Praha 1062 kHz 
20/1 kW; Příbram 92,2 MHz / 0,2 kW; Rokycany 92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 0,2 kW; 
Tachov 87,9 MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW. 

rozhodnutí: 
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Provozovatel rozhlasového vysílání COUNTRY RÁDIO s.r.o. žádal dopisem ze dne 23. září 2010 č.j. 
8286 (doručeným dne 29. září 2010) o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení 
kmitočtů Děčín 87,6 MHz / 200 W, Liberec 103,1 MHz / 200 W, Písek 92,2 MHz / 200 W a Strakonice 
94,6 MHz alt. 97,4 MHZ / 200 W. 

Rada prostřednictvím předsedkyně Rady přerušila řízení (dopisem ze dne 4. října 2010 č.j. 
zab/3505/2010) a souhlasila s odesláním kmitočtů Děčín 87,6 MHz / 200 W, Liberec 103,1 MHz / 200 W, 
Písek 92,2 MHz / 200 W a Strakonice 94,6 MHz alt. 97,4 MHZ / 200 W ke koordinaci na Český 
telekomunikační úřad. 

Na 21 . zasedání poř. č. 40, Rada neudělila souhlas k přidělení kmitočtů Písek 3 92,2 MHz, Strakonice 2 
94,6 MHz a Strakonice 2 97,4 MHz z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

Na 1. zasedání poř. č. 30, Rada neudělila souhlas k přidělení kmitočtu Liberec 103,1 MHz z důvodu 
negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

Dopisem ze dne 18. dubna 2011 č.j. 3387 byl Radě doručen od Českého telekomunikačního úřadu 
zkoordinovaný kmitočet Děčín město 2 87,6 MHz /200 W, souřadnice WGS 84: 14 11 1 3 / 5 0 46 21 . 

Rada na 10. zasedání poř. č. 46 / 2011 vyhodnotila soubor technických parametrů Děčín město 2 87,6 
MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 57 465 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl být 
předmětem licenčního řízení a z toho důvodu předmětný kmitočet nepřidělila. 

Z toho důvodu podal provozovatel COUNTRY RÁDIO s.r.o. proto rozhodnutí Rady žalobu. 

Rada se na 17. zasedání poř. č. 34 /2012 seznámila s rozsudkem NSS, doručeným Radě dne 6. září 
2012 ze dne 9. srpna 2012, sp. zn. 9 As 54/2012-25, kterým NSS zamítl kasační stížnost Rady proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2012, č.j. 5 A 245/2011, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí Rady o neudělení souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz/200W (pokryto 57 465 obyvatel) 
provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. 

Rada zadala Znaleckému ústavu RSM TACOMA a.s. vypracování znaleckého posudku s cílem 
posouzení bonity souboru technických parametrů Děčín město 2 86 MHz / 200 W. Posouzení bonity 
tohoto souboru bylo provedeno z pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz 
rozhlasového vysílání. 

Závěrečný výrok znaleckého ústavu 

Cílem tohoto znaleckého posudku bylo posouzení bonity souboru technických parametrů Děčín město 2 
86 MHz / 200 W. Posouzení bonity souboru technických parametrů bylo provedeno z pohledu subjektu 
dosud nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového vysílání. Posouzení bonity v tomto znaleckém 
posudku bylo provedeno na základě vyhodnocení ekonomických parametrů provozu rozhlasového 
vysílání, tj. zda subjekt dosud nedisponující licencí pro provoz rozhlasového vysílání je schopen při 
případném získání licence k využití technických parametrů umožňujících rozhlasové vysílání na výše 
vymezeném kmitočtovém spektru hradit výdaje (náklady) související se zajištěním vysílání. Závěry, 
zjištění uvedená ve znaleckém posudku a stejně tak tento závěrečný výrok Zhotovitele reflektuje 
předpoklady a omezující podmínky. 

Posouzení bonity souboru technických parametrů Děčín město 2 86 MHz / 200 W jsme provedli na 
základě Analýzy, kdy hlavními částmi byla analýza makroekonomické situace regionu města Děčín, 
odhad dosažitelné poslechovosti Potenciálního provozovatele, sestavení ekonomického modelu provozu 
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rozhlasového programu na VKV kmitočtu Děčín město 2 87,6 MHz / 200 W, analýza náběhové křivky a 
nakonec i analýza výsledků hospodaření nezávislých regionálních rozhlasových programů. 

Pro účely posouzení bonity souboru technických parametrů Děčín město 2 86 MHz / 200 W jsme sestavili 
ekonomický model provozu vysílání rozhlasového programu (viz kapitola 4) s následujícím měsíčním 
provozním hospodářským výsledkem: 

Z kalkulace měsíčního stabilizovaného hospodářského výsledku, tj. bez vlivu náběhové křivky , plyne 
závěr, že měsíční stabilizované tržby generované provozováním rozhlasového vysílání na VKV kmitočtu 
Děčín město 2 87,6 MHz / 200W jsou o 218 282 Kč nižší než měsíční stabilizované provozní náklady a 
Potenciální provozovatel by tedy tímto rozhlasovým vysíláním generoval měsíční provozní 
podnikatelskou ztrátu na úrovni - 218 282 Kč. 

Konstatujeme, že na základě provedené Analýzy jsme dospěli k názoru, že 
soubor technických parametrů Děčín město 2 86 MHz / 200 W umožňující 
pokrytí 57 465 obyvatel v dané lokalitě (výpočet ČTÚ dle vyhlášky 22/2011 Sb.) 
z pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz rozhlasového 
vysílání není bonitní. Měsíční provozní hospodářský výsledek 
Potenciálního provozovatele 

Měsíční HV [Kč] 

Měsíční stabilizované tržby na analyzovaném kmitočtu 92 922 Kč 
Měsíční stabilizované provozní náklady na analyzovaném kmitočtu -311 205 Kč 
Měsíční stabi l izovaný hospodářský výsledek -218 282 Kč 

1 5 
Z kalkulace měsíčního stabilizovaného hospodářského výsledku, tj. bez vlivu náběhové křivky , plyne 
závěr, že měsíční stabilizované tržby generované provozováním rozhlasového vysílání na VKV kmitočtu 
Děčín město 2 87,6 MHz / 200W jsou o 218 282 Kč nižší než měsíční stabilizované provozní náklady a 
Potenciální provozovatel by tedy tímto rozhlasovým vysíláním generoval měsíční provozní 
podnikatelskou ztrátu na úrovni - 218 282 Kč. 

Konstatujeme, že na základě provedené Analýzy jsme dospěli k názoru, že soubor technických 
parametrů Děčín město 2 86 MHz / 200 W umožňující pokrytí 57 465 obyvatel v dané lokalitě (výpočet 
ČTÚ dle vyhlášky 22/2011 Sb.) z pohledu subjektu dosud nedisponujícího licencí pro provoz 
rozhlasového vysílání není bonitní. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 2.10.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 28 .4 .2011 , mapa Děčín) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.10.17 13:15:42 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

o r . 0 „ Location: Praha 
o o l o-o 
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VKV vysí lače DECIN M Ě S T O 2 87,6 MHz. 

Měřítko: 10 km 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q£|/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2013/444/zab/COU 
Č.j.: zab/3083/2013 
Zasedání Rady č. 13 - 2013 / poř .č.: 20 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele 
COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 3/2399, PSČ 101 00 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň 
stadion 1 102,1 MHz / 200 W na nové souřadnice 13E2258/49N4445, toto: 

Rada uděluje provozovateli COUNTRY RÁDIO s.r.o. IČ: 452 70 881 se sídlem Praha 10, Říčanská 
3/2399, PSČ 101 00 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 200 W na nové souřadnice 
13E2258/49N4445. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 
200 W. 

Odůvodnění: 

Účastníku řízení COUNTRY RÁDIO s.r.o. byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím souboru technických parametrů Praha 89,5 MHz / 5 kW a Praha 1062 kHz / 20/1 kW. Jediným 
žadatelem o předmětnou licenci byl účastník tohoto řízení COUNTRY RÁDIO s.r.o. 

Dalšími soubory technických parametrů, na kterých účastník řízení COUNTRY RÁDIO s.r.o. provozuje 
rozhlasové vysílání, jsou: Benešov 101,8 MHz / 0,2 kW; Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 
MHz / 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; Český Krumlov 101,6 MHz / 0,2 kW; Dačice 101,8 
MHz / 0,2 kW; Děčín 87,6 MHz / 0,2 kW; Hradec Králové 104,1 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; 
Chomutov 100,1 MHz / 0,2 kW; Jindřichův Hradec 92,0 MHz / 0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; 
Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz / 0,2 kW; Křivsoudov 92,7 MHz / 0,1 kW; Kutná Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; 
Mladá Boleslav 106,2 MHz / 0,2 kW; Náchod 103,6 MHz / 0,1 kW; Písek 101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 
102,1 MHz / 0,2 kW; Příbram 92,2 MHz / 0,2 kW; Rokycany 92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 
0,2 kW; Tachov 87,9 MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 MHz / 0,2 kW; Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW; 
Znojmo 95,6 MHz /0 ,1 kW. 

rozhodnutí 
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Účastník řízení, COUNTRY RÁDIO s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 24. května 2013 č.j. 5348/13 
o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Plzeň 102,1 MHz / 200 W, na nové souřadnice 13E2258 / 49N4445, výška 300m/65m pro 
program COUNTRY RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99). 

Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému telekomunikačnímu úřadu. 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 7. června 2013 č.j. 5823 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný 
kmitočet: 

Plzeň stadion 1 102,1 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45 
ERPmax 0,2 kW 
Změna stanoviště 

ČTÚ stanovil počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 
22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden dne 
4. 6. 2013 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 

Pro kmitočet Plzeň stadion 1 102,1 MHz byl z nového stanoviště stanoven počet obyvatel 174 227, což je 
o cca 2 227 obyvatel méně, než z původního stanoviště. 

Původní výpočet byl zpracován dle výpočetního systému RadioLab a bylo (dle teoretických výpočtů) 
z vysílače Plzeň 102,1 MHz (původní stanoviště) zásobeno cca 172 tisíc obyvatel. Uvedený počet 
obyvatel je odhad, který vychází z vypočteného diagramu pokrytí s rušením a je zatížen statistickou 
chybou. 

Dále v souladu s § 112 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. stanovil ČTÚ diagram využití rádiového kmitočtu 
pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 

Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu stanoví ČTÚ v souladu s výsledky koordinace v 
individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

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

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

V předmětné žádosti o změně souřadnic kmitočtu Plzeň stadion 1 102,1 MHz se nejedná o přidělení 
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 
spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 200 W na nové souřadnice 
13E2258 / 49N4445 pro program COUNTRY RÁDIO. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů 
kmitočtu, který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a vdaném případě 
se tak nemůže jednat o obcházení požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný 
kmitočet a schází tak způsobilý předmět hypotetického licenčního řízení. 
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Dále Rada vychází z dikce ustanovení § 21 , odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového 
rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání"), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv 
nepřiměřeného) zmenšení či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když 
výslovně hovoří o změně územního rozsahu vysílání. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 174 227, což je o cca což 
je o cca 2 227 obyvatel méně, než z původního stanoviště, dojde v důsledku přesunu stanoviště o 
nepatrné zmenšení území pokryté signálem. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 200 W 
zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z vysílače Plzeň 
stadion 1 102,1 MHz / 200 W na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují 
území ve stejném měřítku z původního stanoviště kmitočtu Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 200 W a ze 
stanoviště dle nové koordinace kmitočtu. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o nepatrné zmenšení 
území pokryté signálem z nového stanoviště kmitočtu Plzeň stadion 1 102,1 MHz / 200 W. 

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

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 9.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 5.6.2013, mapa - Plzeň 102,1 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.16 11:29:17 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q£|/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / 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 RADIO s. r. o. 
Říčanská 3/2399 
101 00 Praha-Vinohrady 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/508/bar/ lnF 
Č.j.: bar/3384/2013 
Zasedání Rady č. 14 - 2013 / poř .č.: 21 

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

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

Odůvodnění: 

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

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

R O Z H O D N U T I 
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Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více 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 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27q 813 830 / Fax: + q20 27q 810 885 
www.rrtv.cz 

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

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 

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

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

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

Odůvodnění: 

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

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

R O Z H O D N U T I 
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Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
společníkem více 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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PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27q 813 830 / Fax: + q20 27q 810 885 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2014/21/zab/ lnF 
Č.j.: zab/3118/2014 
Zasedání Rady č. 16 - 2 0 1 4 / poř.č.: 21 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad 
Labem Stříbrníky 106,8 MHz / 200 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 
2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz / 200 W na nové 
souřadnice WGS 84: 14 2 29 / 50 40 39. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Ústí nad Labem Stříbrníky 
106,8 MHz / 200 W. 

Odůvodnění: 

Provozovatel rozhlasového vysílání RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (žádost podána společností 
InFin, s.r.o., která přeměnou formou fúze sloučením přešla do nástupnické společnosti RÁDIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o.) zaslal Radě žádost doručenou dne 19. prosince 2013 č.j. 12956/13 o změnu 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změnách souřadnic kmitočtů 
Rokycany 92,7 MHz / 100 W na nové souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 13E3622 / 49N4430, výška nad 
m.: 375m / antény: 30m a Ústí nad Labem 106,8 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 84 (LON, 
LAT) 14E0229 / 50N4039, výška nad m.: 305m / antény: 40m pro program COUNTRY RÁDIO (licence 
č.j. Ru/91/99). 

Vzhledem k zpřísňující se judikatuře Nejvyššího správního soudu ČR v otázce změn územního rozsahu 
vysílání dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. týkající se také oblasti změn u již přidělených 
kmitočtů se Rada obrátila na ČTÚ se žádostí o sdělení stavu výše uvedené žádosti, zejména o předání 
předběžných map územního pokrytí vysíláním z vysílačů se změněnými parametry a předběžné 
propočtení počtu obyvatel pokrytých vysíláním z vysílačů se změněnými parametry. 

rozhodnutí 
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Dne 5. června 2014 č.j. 4779 bylo Radě doručeno vyjádření Českého telekomunikačního úřadu, spolu s 
diagramy využití před změnami a po změnách technických parametrů a dále předběžně stanovené počty 
obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání. Výpočty byly provedeny podle vyhlášky č. 
22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve 
vybraných kmitočtových pásmech. 

Při posuzování žádosti Rada bere v potaz judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR a diagramy využití 
předmětných kmitočtů před změnou a po změně technických parametrů a dále stanovený počet obyvatel 
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání po změně technických parametrů. Z toho důvodu bylo 
vyjádření ČTÚ zasíláno žadateli RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o. s žádostí o závazné stanovisko, 
zda má ČTÚ příslušné koordinace dokončit. 

Dne 26. června 2014 č.j. 5507 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele RÁDIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o. ve kterém uvádí, že jeho zájem o dokončení koordinace výše uvedených změn nadále trvá. Z toho 
důvodu Rada zaslala ČTÚ žádost o dokončení koordinace. 

Dne 18. července 2014 č.j.6161 byl Radě doručen v návaznosti na předchozí korespondenci v souladu s 
§ 112 odst. 3 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon"), následující zkoordinovaný VKV kmitočet: 

Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz 
souřadnice WGS 84: 14 2 29 / 50 40 39 
ERPmax 0,2 kW 
Přesun stanoviště o cca 230 m. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 10. 7. 2014 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz byl závazně stanoven počet obyvatel na 116 541. 

V předběžném vyjádření ČTÚ byl stanoven počet obyvatel po změně předmětného stanoviště na 
177 077. Po telefonickém dotazu na ČTÚ ohledně počtu obyvatel, byla tato nesrovnalost objasněna tím, 
že předběžný výpočet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání byl proveden bez rušení 
příjmu signálu. 

Dne 12. srpna 2014 byl Radě doručen od ČTÚ opravený údaj týkající se počtu obyvatel ČR pokrytých 
signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 

Pro kmitočet Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz před změnou stanoviště byl stanoven počet obyvatel 

na 124 963. 

Stanovisko k využití druhého VKV kmitočtu Rokycany I 92,7 MHz bude sděleno po dokončení jeho 

koordinace. 

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

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 
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V předmětné žádosti o změně souřadnic stanoviště Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz / 200 W se 
nejedná o přidělení nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci. Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již 
využíval, nikoliv o přidělení nového kmitočtu a vdaném případě se tak nemůže jednat o obcházení 
požadavku konání licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět 
hypotetického licenčního řízení. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz / 
200 W zaslaný Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem 
z předmětného vysílače na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve 
stejném měřítku. Z těchto map je zřetelné, že se jedná o zmenšení území pokryté signálem z nově 
zkoordinovaného kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz / 200 W. 

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

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 116 541 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny souřadnic stanoviště o snížení počtu obyvatel ČR 
pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 8 422. 

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

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 2.9.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 22.7.2014, mapa - Ústí nad Labem Stříbrníky 106,8 MHz.) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.09.03 13:54:39 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-33 534/2014-613/ l l .vyř. ze dne 17. 7. 2014. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače USTI N/LABEM STŘÍBRNÍKY 
106,8 MHz (modrá barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 1,1 % (116 541 obyvatel) 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q2Q 27q 813 830 / Fax: + q20 27q 810 885 
www.rrtv.cz 

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

S p . zn./ldent.: 2014/21/zab/ lnF 
Č.j.: zab/3738/2014 
Zasedání Rady č. 19 - 2 0 1 4 / poř.č.: 18 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rokycany 
I 92,7 M H z / 1 0 0 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 
2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rokycany I 92,7 MHz /100 W na nové souřadnice WGS 84: 13 
36 22 / 49 44 30. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Rokycany I 92,7 MHz / 1 0 0 
W. 

Odůvodnění: 

Provozovatel rozhlasového vysílání RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (žádost podána společností 
InFin, s.r.o.) zaslal Radě žádost doručenou dne 19. prosince 2013 č.j. 12956/13 o změnu územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změnách souřadnic kmitočtů 
Rokycany 92,7 MHz /100 W na nové souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 13E3622 / 49N4430, výška nad 
m.: 375m / antény: 30m a Ústí nad Labem 106,8 MHz / 200 W na nové souřadnice WGS 84 (LON, LAT) 
14E0229 / 50N4039, výška nad m.: 305m / antény: 40m pro program COUNTRY RADIO (licence č.j. 
Ru/91/99). 

Vzhledem k zpřísňující se judikatuře Nejvyššího správního soudu ČR v otázce změn územního rozsahu 
vysílání dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. týkající se také oblasti změn u již přidělených 
kmitočtů se Rada obrátila na Český telekomunikační úřad )dále jen ČTÚ) se žádostí o sdělení stavu výše 
uvedené žádosti, zejména o předání předběžných map územního pokrytí vysíláním z vysílačů se 
změněnými parametry a předběžné propočtení počtu obyvatel pokrytých vysíláním z vysílačů se 
změněnými parametry. 

rozhodnutí 
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Dne 5. června 2014 č.j. 4779 bylo Radě doručeno vyjádření ČTÚ, spolu s diagramy využití před změnami 
a po změnách technických parametrů a dále předběžně stanovené počty obyvatel ČR pokrytých signálem 
rozhlasového vysílání. Výpočty byly provedeny podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení 
pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech. 

Při posuzování žádosti Rada bere v potaz judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR a diagramy využití 
předmětných kmitočtů před změnou a po změně technických parametrů a dále stanovený počet obyvatel 
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání po změně technických parametrů. Z toho důvodu bylo 
vyjádření ČTÚ zasíláno žadateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. s žádostí o závazné stanovisko, 
zda má ČTÚ příslušné koordinace dokončit. 

Dne 26. června 2014 č.j. 5507 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o. ve kterém uvádí, že jeho zájem o dokončení koordinace výše uvedených změn nadále trvá. Z toho 
důvodu Rada zaslala ČTÚ žádost o dokončení koordinace. 

Dne 1. října 2014 č.j.8424 byl Radě doručen zkoordinovaný kmitočet, ve kterém došlo k chybnému 
uvedení souřadnic. Z toho důvodu ČTÚ zaslal písemnou opravu těchto souřadnic: 

ROKYCANY I 92,7 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 36 22 / 49 44 30 
ERPmax 0,1 kW 
Přesun stanoviště o cca 1,6 km. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 30. 9. 2014 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 
Počet obyvatel: 
původní stanoviště Rokycany I 32 697 
nové stanoviště Rokycany 27 160 

O změně souřadnic kmitočtu Ústí nad Labem 106,8 MHz / 200 W Rada rozhodla na 16. zasedání 2014, 
bod: 21. 

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

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

V předmětné žádosti o změně souřadnic stanoviště Rokycany I 92,7 MHz /100 W s e nejedná o přidělení 
nového kmitočtu, nýbrž pouze o udělení souhlasu ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci. 
Jde tedy pouze o změnu technických parametrů kmitočtu, který provozovatel vysílání již využíval, nikoliv 
o přidělení nového kmitočtu a vdaném případě se tak nemůže jednat o obcházení požadavku konání 
licenčního řízení, neboť zde není žádný volný kmitočet a schází tak způsobilý předmět hypotetického 
licenčního řízení. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada krom diagramu využití rádiového kmitočtu pro 
požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače Rokycany I 92,7 MHz / 100 W zaslaný 
Českým telekomunikačním úřadem posuzuje též dané území pokryté signálem z předmětného vysílače 
na základě map vypracovaných Úřadem Rady, které názorně zobrazují území ve stejném měřítku. 
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Z těchto map je zřetelné, že se jedná o zmenšení území pokryté signálem z nově zkoordinovaného 
kmitočtu Rokycany I 92,7 MHz /100 W. 

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

Tyto mapy jsou součástí správního spisu, který je o tomto řízení veden. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 27 160 obyvatel 
z předmětného kmitočtu dojde v důsledku změny souřadnic stanoviště o snížení počtu obyvatel ČR 
pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 5 537. 

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

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

Poučení: 

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

V Praze dne: 21.10.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 23.10.2014, mapa Rokycany I 92,7 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2014.10.23 22:59:01 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

0 - , 0 0 0 Location: Praha 
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-33 534/2014-613/IV.vyř. ze dne 30. 9. 2014. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače R O K Y C A N Y I 92,7 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (27 160 obyvatel) = = = = = = = = = = 

3738-4 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Skřetova if i | / 6, 120 00 Praha 2 
Tel.: * ipö ?7'| 813 B30 / Fax: +  

www.rrtu.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4524563 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY; 

RRTV/2264/2015-zab 
2015/407/zab/RAD 
11-2015/poř.č. 19 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vyš. a licencí 

DATUM, MISTO: 16.6.2015, Praha 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na 
kmitočtu Česká Lípa, 102,6 MHz / 200 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o, IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 
2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99), 
spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Česká Lípa, 102,6 MHz / 200 W, souřadnice 
stanoviště WGS 84: 14 31 30 / 50 41 35. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 29. dubna 
2015 č.j.4297/15 0 změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající 
v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Česká Lípa, 102,6 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště 
WGS 84:14 31 30 / 50 41 35 pro program COUNTRY RADIO (licence Ru/91/99). 

Zároveň účastník řízení podal podnět k vyhlášení licenčního řízení na kmitočet Česká Lípa, 102,6 MHz / 
200 W, souřadnice stanoviště WGS 84:14 31 30 / 50 41 35. 

Účastník řízení RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. byl vyzván, aby ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
výzvy uhradil správní poplatek ve výši 5 000,- Kč, jelikož žádost o změnu územního rozsahu vysílání 
podléhá poplatkové povinnosti dle sazebníku správních poplatků. 

Správní poplatek byl uhrazen dne 12. května 2015. 

Na základě udělení souhlasu Rady k ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Česká Lípa, 102,6 MHz 
/ 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 14 31 30 / 50 41 35, bude předmětný podnět v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 věty druhé zákona č. 231/2001 Sb. zaslán Českému telekomunikačnímu 
úřadu se žádostí 0 stanovisko zda uvedený soubor technických parametrů bude umožňovat vyhlášení 
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licenčního řízení. V kladném případě Rada do 30 dnů od obdržení stanoviska v souladu se zákonem 
vyhlásí licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání. 

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

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání by nemohla vést k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 

Poučení: 

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

I van Kre jč í 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.06.22 00:49:39 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
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JEDN. IDENT.: RRTV-5105022 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. 
Říčanská 2399/3 
10100 Praha 
Česká republika 

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

RRTV/1859/2016-zab 
2015/1021/zab/RAD 
11-2016/poř.č. 6 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 7.6.2016, Praha 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o, IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY 
RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Strakonice město 94,6 MHz / 200 W, toto: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to 
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a 
výkonu kmitočtu Strakonice město 94,6 MHz, na stanoviště Strakonice 3 94,6 MHz / 1 0 0 W souřadnice 
WGS 84: 13 5 4 1 0 / 4 9 16 26. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Strakonice 3 94,6 MHz /100 
W. 

Odůvodnění: 

Dne 9. listopadu 2015 č.j. 9458/15 byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Karlovy Vary sídliště 97,2 MHz / 200 W na Karlovy 
Vary Hory 97,2 MHz / 100 W souřadnice WGS: 12 47 35 / 50 12 40 a ve změně stanoviště a výkonu 
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kmitočtu Strakonice město 94,6 MHz / 200 W na Strakonice 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS: 13 
5 4 1 0 / 4 9 1 6 26. 

Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 23. listopadu 2015 č.j.:9800/15 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ) 
stanovisko před zahájením koordinace požadovaných změn s diagramy využití před změnami a po 
změnách technických parametrů a dále předběžně stanovený počet obyvatel ČR pokrytých signálem 
rozhlasového vysílání spolu s žádostí o vyjádření, zda má ČTÚ v započatých koordinacích pokračovat. 

Z toho důvodu byl účastník řízení, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., vyzván k závaznému 
stanovisku, zda má ČTÚ příslušné koordinace dokončit. 

Dne 14. prosince 2015 č.j. 10330/15 bylo Radě doručeno vyjádření RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., ve kterém žádal, aby koordinace změny stanoviště a výkonu kmitočtu Karlovy Vary sídliště 97,2 
MHz / 200 W nebyla dokončena a koordinace změny stanoviště a výkonu kmitočtu Strakonice město 94,6 
MHz / 200 W na Strakonice 94,6 MHz /100 W souřadnice WGS: 13 54 10 / 49 16 26 dokončena byla. 

Tato informace byla následně předána ČTÚ. 

Dne 10. května 2016 č.j. 3724/16 obdržela Rada od ČTÚ koordinaci změny stanoviště a výkonu kmitočtu 
Strakonice město 94,6 MHz / 200 W na: 

STRAKONICE 3 94,6 MHz 
souřadnice WGS 84: 13 54 10 / 49 1 6 26 
ERPmax 100 W 
přesun kmitočtu na nové stanoviště a změna ERPmax. 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 6. 5. 2016 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2011. 

Pro kmitočet Strakonice 3 94,6 MHz / 1 0 0 W byl stanoven počet obyvatel 30 614. 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO 
se základními kmitočty Praha 89,5 MHz / 5 kW a Praha 1062 kHz / 20/1 kW (licence č.j.: Ru/91/99). 
Jediným účastníkem licenčního řízení je žadatel. V rámci změn územního rozsahu vysílání byly účastníku 
řízení přiděleny kmitočty Benešov 101,8 MHz / 0,2 kW; Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 
MHz / 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Chomutov 100,1 MHz / 
0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz /0 ,2 kW; Kutná Hora 87,7 MHz /0 ,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz /0 ,2 
kW; Náchod 103,6 MHz / 0,1 kW; Písek 101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz / 0,2 kW; Příbram 92,2 
MHz / 0,2 kW; Rokycany 92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 MHz / 0,2 kW; 
Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 30 614 obyvatel z 
kmitočtu Strakonice 3 94,6 MHz / 1 0 0 W dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel 
ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, a to o 608 obyvatel. 

Rada při svém hodnocení vychází z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 nebo rozsudek 
Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku územního rozsahu 
vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb. 
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Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

Pro zhodnocení území pokrytého signálem, Rada vychází též z předběžné koordinace pro požadovaný 
územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysílače zaslaný Českým telekomunikačním úřadem. 

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

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

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 14.6.2016, mapa S T R A K O N I C E 3 94,6 MHz) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.06.16 23:36:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha k dop isu čj. : CTU-43 993/2016-613 ze dne 6. 5. 2016. 
D iagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání V K V vysí lače S T R A K O N I C E 3 94,6 MHz (modrá 
barva) , vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,3 % (30 614 obyvatel) 
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ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/2566/2016-zab 
2016/494/zab/RAD 
15-2016/ poř.č. 5 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 23.8.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 
písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY 
RADIO (licence č.j. Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Chomutov 100,1 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 
2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), a to 
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Chomutov 100,1 MHz / 200 W, na stanoviště Chomutov město 100,1 MHz / 200 W souřadnice 
WGS 84: 13 24 0 3 / 5 0 27 59. 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Chomutov město 
100,1 MHz / 200 W. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. zaslal Radě žádost doručenou dne 11. května 
2016 č.j. 3783/16 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Chomutov 100,1 MHz / 200 W na nové stanoviště Chomutov město 100,1 
MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 24 03 / 50 27 59 pro program COUNTRY RADIO (licence č.j. 
Ru/91/99). 
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Správní řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo proto z důvodu 
řízení o předběžné otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

Dne 19. července 2016 č.j. 5461/16 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovaný 
kmitočet: 

CHOMUTOV MĚSTO 100,1 MHz 
Souřadnice WGS 84: 13 24 03 / 50 27 59 
ERPmaxO,2 kW 

Zároveň byl stanoven počet obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání 
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech (dále jen „vyhláška č. 22/2011 Sb."). Výpočet byl proveden 
dne 19. 7. 2016 a byla použita databáze počtu obyvatel ČR z roku 2001. 
Pro Chomutov město 100,1 MHz / 200 W byl stanoven počet obyvatel 41 230. 

Účastníku řízení byla udělena licence k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RÁDIO 
se základními kmitočty Praha 89,5 MHz / 5 kW a Praha 1062 kHz / 20/1 kW (licence č.j.: Ru/91/99). 
Jediným účastníkem licenčního řízení je žadatel. V rámci změn územního rozsahu vysílání byly účastníku 
řízení přiděleny kmitočty Benešov 101,8 MHz / 0,2 kW; Beroun 98,3 MHz / 0,1 kW; Česká Lípa 102,6 
MHz / 0,2 kW; České Budějovice 94,7 MHz / 0,2 kW; Cheb 98,5 MHz / 0,2 kW; Chomutov 100,1 MHz / 
0,2 kW; Karlovy Vary 97,2 MHz / 0,2 kW; Kutná Hora 87,7 MHz / 0,2 kW; Mladá Boleslav 106,2 MHz / 0,2 
kW; Náchod 103,6 MHz / 0,1 kW; Písek 101,5 MHz / 0,2 kW; Plzeň 102,1 MHz / 0,2 kW; Příbram 92,2 
MHz / 0,2 kW; Rokycany 92,7 MHz / 0,1 kW; Strakonice 94,6 MHz / 0,2 kW; Trutnov 104,4 MHz / 0,2 kW; 
Ústí nad Labem 106,8 MHz / 0,2 kW. 

Z hlediska počtu obyvatel pokrytých signálem lze uvést, že při celkovém pokrytí 41 230 obyvatel 
žňového stanoviště kmitočtu CHOMUTOV MĚSTO 100,1 MHz dojde v důsledku změny stanoviště 
ke snížení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, a to o 12369 obyvatel. 

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

Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném případě 
nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by představovaly pokrytí 
území větších parametrů. 

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

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

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Přílohy: Dokument (mapa, 4.8.2016, mapa Chomutov město 100,1 MHz) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.08.26 11:00:40 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 2 k dopisu čj. ČTÚ-51 067/2016-613 ze dne 19. 7. 2016. 
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný územní rozsah rozhlasového vysílání VKV vysí lače C H O M U T O V M Ě S T O 100,1 MHz (modrá 
barva), vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. 
Pokrytí obyvatel ČR: 0,4 % (41 230 obyvatel) 
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Jedn. identifikátor 320347-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/496/2020-zab  
Sp. zn. RRTV/2019/515/zab  
Zasedání Rady   1-2020/poř. č. 7 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 14. 1. 2020, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 

sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO 

(licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň 102,1 MHz / 200 W, toto:  

 

rozhodnutí 

 

 

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 

Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RÁDIO 

(licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň 102,1 MHz / 200 W na stanoviště 

Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 13 22 21 / 49 43 19. 

 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice 

minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Plzeň Bory 2 

102,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 13 22 21 / 49 43 19. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 1. 7. 2019 č.j. RRTV/8346/2019-vra byla Radě doručena žádost provozovatele RADIO 

UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 o změně skutečností uvedených v žádosti o 

licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY 

RÁDIO (licence č.j.: Ru/91/99 ), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 

parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň 102,1 MHz / 200 W. 

Dne 10. 7. 2019 bylo žadateli odesláno usnesení, ve kterém se uvádí, že správní řízení o změně 

souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání bylo z důvodu řízení o předběžné 

otázce podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. přerušeno. 

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., 
tjpm9nd 



Dne 10. 7. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému 

telekomunikačnímu úřadu. 

 

Jediným účastníkem licenčního řízení je žadatel. 

 

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu: 

 

 
Dne 18. 12. 2019 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko. 
 
Po změně stanoviště se počet obyvatel z původní hodnoty 181 693 zvýší na 194 035, tedy dojde 

v důsledku změny stanoviště ke zvýšení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového 

vysílání o 12 342 obyvatel. Zároveň Český telekomunikační úřad zaslal mapy názorně zobrazující 

území, které má být signálem pokryto před změnou a po změně stanoviště.  

 

Dne 19. 12. 2019 Rada odeslala předběžné stanovisko žadateli. 

 

Dne 20. 12. 2019 bylo Radě doručeno vyjádření žadatele, ve kterém bylo uvedeno, že žadatel na 

své žádosti nadále trvá. Tuto informaci Rada následně odeslala Českému telekomunikačnímu 

úřadu. 

 

Dne 03. 01. 2020 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu 
stanoviště kmitočtu: 
 
PLZEN BORY 2 102,1 MHz 
(mod PLZEN STADION 1 102,1 MHz) 
souřadnice WGS84: 13 22 21 / 49 43 19 
ERPmax (dBW) = 23 
 
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledky 
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
 

Současně byl předán diagram využití předávaného kmitočtu a stanoven příslušný počet obyvatel 

ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o 

způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných 

kmitočtových pásmech.  

 

Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W - počet obyvatel 194 035. 
 

Dne 6. 1. 2020 Rada odeslala výše uvedené stanovisko Českého telekomunikačního úřadu 

žadateli. 

 

Zákonná ustanovení a judikatura: 

 

Ohledně změny územního rozsahu vysílání Rada vychází především z dikce ustanovení § 21, 
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. („změna časového rozsahu vysílání nebo územního 



rozsahu vysílání“), z níž nepochybně vyplývá možnost určitého (nikoliv nepřiměřeného) zmenšení 
či rozšíření pokrytého území v řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb., když výslovně hovoří o 
změně územního rozsahu vysílání.  
 

Rada při svém hodnocení vychází také z judikatury správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu sp.zn. 1 As 46/2012, rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 14/2012 
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 4 As 63/2012) v řízení vyhodnotí otázku 
územního rozsahu vysílání prostřednictvím řízení podle § 21 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Dle judikatury lze drobnými změnami dokrýt území pokryté vysíláním, nicméně v žádném 
případě nelze prostřednictvím tohoto typu řízení přidělit takové kmitočty, které by 
představovaly pokrytí území větších parametrů. 
 

Rada neshledala žádný důvod k neudělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti 

o licenci, neboť změna územního rozsahu vysílání je natolik malá, že by nemohla vést k neudělení 

licence na základě veřejného slyšení. Takto malý rozdíl v územním rozsahu vysílání by nemělo 

vliv na posuzování zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady podle § 17 zákona 

č. 231/2001 Sb. a nezměnily by se skutečnosti v rámci tohoto posuzování v předmětné věci 

hodnocené. 

 

Poučení: 

 

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

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podání 

žaloby nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 

 

Přílohy 

Mapa územního rozsahu VKV vysílače Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 

13 22 21 / 49 43 19 
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 Diagram využití rádiového kmitočtu PLZEN BORY 2 102,1 MHz stanovený výpočtem podle 
vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí zemského rozhlasového vysílání  
ve vybraných kmitočtových pásmech – modrá barva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


