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Z a s e d á n í R a d y č. 18 - 2012 / poř.č.: 41

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších

zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle
ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2.října 2012 toto

rozhodnutí:

i.
Rada u d ě l u j e společnosti RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem
technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW pro program Rádio Orchidej na dobu 8 let, žádosti
ostatních žadatelů zamítá.
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

dle souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
souřadnice WGS 84:16 33 1 2 / 4 9 11 18

Program bude šířen regionálně
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Převážně hudební stanice třetího věku

Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 1 o
jednom listu.
Příloha č. 1 o jednom listu (programové podmínky), příloha č. 2 (přehled rozhlasových programů
přijímatelných na území pokrytém z vysílače Brno 98,1 MHz / 1 kW) a příloha č. 3 (předpokládaný
územní rozsah vysílače Brno 98,1 MHz / 1 kW) tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

II.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Sen
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
společnosti HAMCO s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Brno
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
společnosti Intertrade Moravia s.r.o., IČ: 62362828, se sídlem Na Zákope 587/2, 77200 Olomouc.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu PIGY RÁDIO
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové
Město.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu DOBRÉ rádio
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hubnerové 12, 621 00 Brno.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY
RÁDIO prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1
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kW, společnosti COUNTRY RÁDIO s.r.o., IČ: 45270881, se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399, 101 00 Praha
10.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO
BONTON prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz
/ 1 kW, společnosti RÁDIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 PrahaNové Město.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu DANCE RÁDIO
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
společnosti MAX LOYD, s.r.o., IČ:25111671, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu Free Rádio
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
společnosti Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790, se sídlem Gorkého 970/45, 602 00 Brno.
Rada z a m í t á žádost o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu RockZone 98
prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW,
společnosti LONDAspol. s r. o., IČ: 49241931, se sídlem Křemencová 4, 110 00, Praha 1 - Nové Město.

Odůvodnění:
Rada na 15. zasedání 2011, bod: 44 vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 k W s e lhůtou
pro doručení žádostí do 9. března 2012 do 17:00 hodin.
Do licenčního řízení se přihlásili tito žadatelé: HAMCO s.r.o., Intertrade Moravia s.r.o., RÁDIO BONTON
a.s. (2 žádosti), NONSTOP s.r.o,. COUNTRY RÁDIO s.r.o,. RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o., MAX
LOYD, s.r.o., Rádio Student, s.r.o., LONDA spol. s r. o. a JOE Media s.r.o.
Žadatel JOE Media s.r.o. ani na základě výzvy Rady podle §14, odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
neodstranil včas nedostatky v žádosti. Žádost tohoto žadatele byla proto odmítnuta.
Zbylí účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada ve smyslu § 18, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
hlasovala, zaplatili správní poplatek ve výši 15 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Podle ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. bylo nařízeno veřejné slyšení účastníků výše uvedeného
licenčního řízení, které se konalo dne 22. května 2012.
Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí, včetně všech jejich následných doplnění, a údajů o
účastnících řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení v obou výrocích tohoto rozhodnutí
splnili předpoklady pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona a že jejich žádosti o
udělení licence obsahovaly náležitosti stanovené v § 14 zákona.
Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených v
zákoně č. 231/2001 Sb., zejména podle skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení
licence uvedených v §17, odst. 1 tohoto zákona, a podle pravidel a kritérií obsažených v Manuálu
postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb.,
který Rada přijala jako svůj vnitřní předpis, ve znění ze dne 2 1 . prosince 2010. Rada je přesvědčena, že
postup podle těchto pravidel zajišťuje objektivizaci a jednotnost rozhodování Rady, není však zároveň
nijak rigidní ani svazující. Umožňuje dostatečnou flexibilitu a zohlednění názorů jednotlivých členů Rady
jako kolektivního orgánu. Postup podle těchto pravidel ve svém souhrnu zabezpečuje dostatečnou
přezkoumatelnost rozhodnutí Rady v licenčním řízení.
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Rada je povinna posuzovat podané žádosti o licenci podle kritérií, jejichž taxativní výčet obsahuje
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb. Rada není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria (což však nevylučuje při dodržení mezí správního uvážení stanovit dílčí kritéria v rámci kritérií
určených zákonem) a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanovení posuzovat jen
některá z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uvážení ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splnění kritérií u jednotlivých žádostí o
licenci zhodnotila a porovnala míru jejich naplnění u jednotlivých žádostí účastníků řízení.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o udělení licence v tomto případě,
kdy jde o licenci k provozování rozhlasového vysílání, Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, včetně
výsledků dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by mělo být
rozhlasovým vysíláním pokryto,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných
menšin v České republice.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzení žádostí účastníků řízení z pohledu skutečností
významných pro rozhodnutí Rady a zároveň pro zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí Rady si Rada
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též
z Manuálu v jeho znění ze dne 2 1 . prosince 2010, v němž s cílem respektovat a co nejefektivněji
aplikovat právní názory správních soudů ukládající Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání
skutečností zjištěných ze žádostí o licence a vyvodit z tohoto porovnání jednoznačné závěry na základě
souměřitelných kritérií uvedla přehled základních dílčích kritérií (vždy ve vztahu ke každé ze zákonných
skutečností významných pro rozhodnutí Rady), na jejichž hodnocení se Rada v řízení zaměřuje
přednostně.
V souladu s ustanovení §17, odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v Manuálu tak Rada
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady hodnotila následující
základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria:
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1)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
finanční spolehlivost žadatele (0-1 b);
finanční spolehlivost vlastníků žadatele (0-1 b);
způsob financování vysílání (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
stadium existence žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu

2)

k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
zkušenost provozovatele s vysíláním, přičemž předmětem hodnocení není pouze
zkušenost s terestrickým vysíláním (0-1 b);
zkušenost statutárních orgánů provozovatele (0-1 b);
zkušenost vedoucích pracovníků (zaměstnanci na úrovni ředitelů) provozovatele (0-1 b);
organizační řešení získávání místních informací (0-1 b).
b) další dílčí kritéria
smluvní zajištění předpokladů k zahájení vysílání

organizační struktura žadatele
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
projektové technické řešení (0-1 b), přičemž posuzováno je buď přímo vlastní
technické řešení v projektu popsané žadatelem, nebo písemně doložené
předjednání smlouvy se specializovaným subjektem se zkušenostmi v této oblasti
b) další dílčí kritéria
vybavenost žadatele technickými prostředky k vysílání
schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
V případě této zákonné skutečnosti významné pro hodnocení Rady nepřipadalo v úvahu
a nemohlo být předmětem hodnocení základní dílčí kritérium možných informací od ČTÚ
(synchronní vysílání), neboť Rada žádné další informace od ČTÚ v tomto směru
neobdržela.
k § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. - výsledky dosavadního podnikání
žadatele v oblasti rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
ekonomické výsledky podnikání uchazeče
dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
plnění licenčních podmínek
přínos rozvoji původní tvorby
přínos rozvoji kultury menšin
k § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci (0-1 b)
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související
předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna (0-1 b)
b) další dílčí kritéria
právní forma žadatele
stabilita vlastnických vztahů žadatele
k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
mluvené slovo
podíl mluveného slova na celkovém rozsahu vysílání (0-1 b);
podíl autorsky vyrobených pořadů (0-1 b);
podíl zpravodajství a servisních informací (0-1 b).
lokalizace programu
zda se jedná o nově vyráběný program (0-1 b);
orientace na region, tj. širší oblast pokrytou budoucím vysíláním (0-1 b);
orientace užší na lokalitu, tj. např. větší sídlo / město v oblasti pokryté
budoucím vysíláním (0-1 b).
hudební formát
počet již vysílaných programů s obdobným formátem (0-2b);
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných
programech
(0-2b).
cílová skupina
rozpětí cílové skupiny s ohledem na stávající programovou nabídku (0-1 b);
vazba programových prvků projektu k žadatelem uváděné cílové
skupině (0-1 b).
k § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2b);
podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2b);

b)

8)

podpora kulturních akcí a její způsob (0-2b).
další dílčí kritéria
podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů.

k § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů)
identifikace menšiny (0-2b);
způsob podpory (0-2b).
b) další dílčí kritéria
čas vyhrazený ve vysílání menšinám.

Vyhodnocení dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady
uvedené v §17, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. přínosu navrhované programové skladby k
rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území, bylo v souladu
s pravidly uvedenými v Manuálu provedeno takto:
1)

Vytvoření tabulky programů zachytitelných na daném území (pro účely porovnání s
programovými skladbami navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako
možnost příjmu vysílaného programu) se vyhodnocuje jako velmi dobře zachytitelné, dobře
zachytitelné a částečně zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území
(více než 75%, více než 50% a méně než 50%). Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních
podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání resp. obdobné informace
provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na webových stránkách.
2) Pro vyhodnocení oblasti mluveného slova (podíl mluveného slova, autorsky vyráběných pořadů,
podíl zpravodajství a servisních informací) je vyhledána střední hodnota těchto údajů u
zachytitelných programů. Bodové ohodnocení (1 bod) následuje, je-li v žádosti o licenci uváděná
hodnota (tedy licenční podmínka v případě udělení licence) vyšší než střední hodnota na daném
území.
3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší okolí probíhá obdobně, v porovnání
s programovou nabídkou na daném území.
4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním v žádosti o
licenci (tj. v projektu) navrhovaného hudebního formátu a počtu programů s obdobným formátem
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení bodu, méně než jeden pak udělení dvou
bodů - navrhovaný projekt je pak v oblasti hudebního formátu zcela jedinečný), resp. podílem
žánrů uvedených v projektu a podílem žánrů již vysílaných na daném území, kdy je základem
součet podílů konkrétního žánru v každém jednotlivém programu a součinu koeficientu, který
odpovídá zachytitelnosti daného programu. Pro velmi dobrou zachytitelnost je koeficient 1, pro
dobrou zachytitelnost je koeficient 0,7 a pro částečnou zachytitelnost 0,5. Pokud výsledný součet
je nižší nebo roven 150%, je přínos hodnocen jedním bodem, je - li součet nižší nebo roven 50%,
je přínos vyhodnocen 2 body.
5) Hodnocení rozpětí cílové skupiny odpovídá srovnání s rozpětími cílových skupin programů již na
daném území zachytitelných, tedy s počtem programů dané rozpětí již obsahujícími. Cílem tohoto
hodnocení je saturovat ty skupiny posluchačů, které jsou méně pokryty, nikoli uvádět co nejširší
věkové rozpětí. Obdobně hodnocení programových prvků ve vazbě na tuto cílovou skupinu má
za cíl zabránit označování cílových skupin a jim neodpovídajícím programovým prvkům (např.
zpravodajský program pro děti a mládež nebo specializovaný program s
taneční hudbou pro cílovou skupinu důchodců).

V souladu s vnitřním předpisem (Manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za
pomoci všech shora uvedených (základních a podle okolností i dalších) dílčích kritérií objektivně
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých
žádostech. Rada provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady,
a to pomocí dílčích kritérií, jakož i pomocí dalších dílčích kritérií, přičemž zároveň po seznámení se s
obsahem jednotlivých žádostí o licenci a s obsahem dalších podkladů pro vydání rozhodnutí rozhodla
vždy hlasováním (nadpoloviční většinou hlasů svých členů) o přidělení bodů ve vztahu ke každé žádosti a
každému dílčímu kritériu v rozmezích uvedených výše. Body přidělené na základě těchto hlasování Rady
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byly zachyceny v jednotlivých záznamech o vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti
významné pro rozhodnutí Rady (tzv. rozhodovací tabulky).
Též na základě uvedeného bodového hodnocení, se zohledněním výsledků vyhodnocení dalších dílčích
kritérií, prováděli pak jednotliví členové Rady uzavírající dílčí vyhodnocení každé žádosti o licenci ve
vztahu k jednotlivým zákonným skutečnostem významným pro rozhodnutí Rady, a to na stupnici
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Toto hodnocení bylo pak doplňováno slovními
vyjádřeními jednotlivých členů Rady. Syntézou těchto objektivizovaných dílčích hodnocení dospěla Rada
ke komplexnímu zhodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech významných skutečností
podle §17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných
požadavků (§17, odst. 1 zákona) v jednotlivých žádostech o licenci.
Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí pak představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady
o vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s §18, odstavcem 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedání Rady hlasováním.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení
licence, protokol z veřejného slyšení, pozdější podání účastníků řízení obsahující aktualizaci a doplnění
žádostí o licence a případně též doložení některých skutečností v žádostech obsažených, rozbory
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro nějž má být licence k
vysílání udělena (podle stavu ke dni 9. 3. 2012, tj. ke dni, kdy v tomto řízení uplynula lhůta k podání
žádostí o licence), skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední činnosti. Takto shrnuté
podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
Na základě všech v řízení shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky
řízení podaných žádostí o udělení licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio Orchidej prostřednictvím pozemních vysílačů s využitím souboru technických
parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW, na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí účastníku řízení
uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí - RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 12 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č. 231/2001 Sb. Licenci
Rada udělila na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb.
Po provedeném rozsáhlém objektivizovaném hodnocení žádosti účastníka řízení, jemuž byla licence
Radou udělena, v porovnání se žádostmi ostatních účastníků řízení, vyplynuly následující důvody, pro
které Rada udělila licenci právě tomuto žadateli:
Účastník řízení RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o. požádal o udělení licence k provozování vysílání
převážně hudební stanice třetího věku s názvem Rádio Orchidej. Jedná se o rádio výhradně orientované
na město Brno a bezprostřední okolí s primárním zaměřením na cílovou skupinu posluchačů 50 let a
starších.
Při svém hodnocení Rada shledala u žádosti tohoto účastníka řízení naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí Rady uvedených v § 17, odstavci 1, písm. a) a b) zákona. Konkrétně Rada přidělila za
naplnění kritéria ekonomické, organizační a technické připravenosti sedm bodů z osmi možných,
transparentnost vlastnický vztahů ve společnosti žadatele pak Rada ohodnotila dvěma ze dvou možných
bodů.
Pokud jde o organizační připravenost žadatele k zajištění vysílání, má žadatel dlouhodobou zkušenost
s provozováním rozhlasové stanice. Od roku 1992 provozuje dlouhodobě úspěšnou a dynamicky se
rozvíjející stanici Kiss Hády. Oba jednatelé společnosti RÁDIO STATION BRNO s.r.o., Ing. Michal
Mlejnek a Ing. Radovan Vaškovič mají dlouholeté zkušenosti v oblasti rozhlasového vysílání. Ing.
Radovan Vaškovič se v oboru pohybuje již od roku 1991, kdy byl jedním ze zakladatelů Radia Bohemia
s.r.o. Zkušenosti svých vedoucích pracovníků provozovatel v projektu neuvádí a nebyl v tomto základním
dílčím kritériu bodově ohodnocen. Žadatel má letité zkušenosti se spoluprací s místními orgány a
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institucemi k zajištění regionálního - městského informačního servisu posluchačům a s vedením místních
institucí zahájili jednání a informovali je o svém rozhlasovém projektu. Z hlediska Rady tak naplnil i
základní dílčí kritérium organizačního řešení získávání místních informací.
Žadatel je k vysílání připraven i po technické stránce. V projektu doložil podrobnosti technického řešení
šíření signálu a deklaroval svou připravenost zahájit vysílání z nového kmitočtu v zákonném termínu.
Rada u tohoto účastníka řízení shledala také naplnění ekonomické připravenosti. Žadatel dosahuje
dlouhodobě a kontinuálně pozitivní hospodářský výsledek, který mu umožňuje tvořit investiční kapitál
potřebný pro další rozvoj. Tyto investiční zdroje jsou cíleně plánovány a koordinovány s celkovou strategií
rozvoje společnosti. Investiční kapitál potřebný k realizaci projektu Radia Orchidej prostřednictvím nové
licence bude tedy žadatel čerpat výhradně z vlastních zdrojů. Žadatel generuje rovněž pozitivní a
dostatečně vysoký provozní kapitál. Jeho výše v současné době nejenže pokrývá aktuální provozní
potřeby společnosti, ale převyšuje i předpokládané provozní náklady nutné k provozování programu
Radia Orchidej. Výdaje na jeho provoz budou tedy rovněž hrazeny z vlastních krátkodobých zdrojů. Tato
svá tvrzení žadatel v projektu dokládá bankovní referencí, účetní rozvahou a výkazem zisků a ztrát a
přílohou k účetní závěrce společnosti RADIO STATION BRNO s.r.o. a Rada přidělila tři možné body.
Kritérium transparentnosti vlastnických vztahů žadatele dle § 17 odst. 1 písm. b) Rada také vyhodnotila
jako splněné a přidělila dva body ze dvou možných. Žadatel je právnickou osobou s právní formou
společnosti s ručením omezeným se dvěma společníky. Prvním společníkem je fyzická osoba, Ing.
Michal Mlejnek, vlastnící podíl ve výši 25 %. Druhým společníkem je právnická osoba, společnost Radio
Investments s.r.o., disponující obchodním podílem ve výši 75%. Vlastnická struktura tohoto subjektu je
popsána v projektu žadatele. Rada shledala i naplnění základního dílčího kritéria transparentnosti
vlastnických vztahů do budoucna, neboť změna ve vlastnické struktuře se projeví v českém obchodním
rejstříku a žadatel je povinen Radu žádat o předchozí souhlas, popřípadě změny Radě oznámit.
Co se týče přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů zachytitelných na daném území ve smyslu § 17 odst. 1 písm. c), Rada nejdříve hodnotila
základní dílčí kritérium mluveného slova. Žadatelem navrhovaný parametr minimálně 8%, který je dle
dlouhodobých zkušeností žadatele ideálně vyvážený, však Rada neshledala dostatečným a nepřidělila
žadateli bod, neboť takto navržený parametr nedosahuje střední hodnoty mluveného slova ostatních
programů zachytitelných na zkoumaném území. Dle projektu žadatele jsou všechny pořady vysílané na
programu Rádio Orchidej autorsky vyráběné. Vzhledem k t o m u , že střední hodnota podílu autorských
pořadů ve vysílání programů zachytitelných na daném území nelze z údajů, jež jsou Radě k dispozici,
stanovit, přidělila Rada tomuto žadateli jeden bod, stejně jako i všem ostatním žadatelům v tomto
licenčním řízení. Zpravodajské a servisní informace budou žadatelem vysílány pracovních dnech mezi
05:00 - 09:00 každou půlhodinu. Od 9:00 do 18:00 každou hodinu, přičemž ke všem zpravodajským
blokům náleží také servisní rubriky s informacemi o počasí. Z výše uvedeného vyplývá, že celkový počet
zpravodajských vstupů bude činit přibližně sedmnáct za den, což značně překračuje střední hodnotu
podílu ve vysílání již zachytitelných programů a Rada přidělila v tomto dílčím kritériu jeden bod.
Maximálním počtem bodů Rada ohodnotila naplnění základního dílčího kritéria lokalizace programu.
Projekt Rádia Orchidej je dle žadatele novou rozhlasovou stanicí a celý podíl vysílacího času bude tvořen
nově vyráběným nepřebíraným programem. Žadatel počítá s výhradní orientací zpravodajských relací na
Brno a okolí. V rámci zpravodajských relací bude informovat o počasí na jižní Moravě a nedílnou součástí
bude i dopravní servis. Ten bude dodáván Ústředním Auto Moto Klubem, jež je schopen připravit přesné
a aktuální dopravní informace z jakékoliv části české republiky, tedy lokální dopravní servis z Brna a
okolí. V programu nebudou chybět soutěže o vstupenky na nejrůznější kulturně společenské akce, jako
jsou koncerty, festivaly, plesy, divadelní představení či výstavy a kursy konané v regionu a tedy
směřované přímo pro posluchače z Brna a okolí. Žadatel se dle názoru Rady také velmi kvalitně orientuje
ve svém vysílání na užší lokalitu. Brně působí řada divadel, muzeí, galerií, klubů a ve vysílání bude
posluchače informovat o dění v těchto kulturních stáncích (v projektu žadatel uvádí např. Divadelní studio
Marta, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Husa na provázku, Divadlo Polárka, Divadlo Radost, HaDivadlo,
KC Semilasso, Klub Leitnerova, Městské divadlo Brno - Činoherní scéna, Městské divadlo Brno Hudební scéna.
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Jedním bodem ze dvou možných Rada ocenila základní dílčí kritérium hudebního formátu. Na území
pokrytém z vysílače Brno již vysílají více než tři programy, jejichž formát je obdobný formátu tohoto
žadatele. Jedná se např. o programy FREKVENCE 1, Hitrádio Magie nebo Rádio PETROV. Ačkoliv
žánrová nabídka programu Rádia Orchidej není na daném území zcela unikátní, byl ohodnocen jedním
bodem, neboť splňuje požadavky Manuálu.
V posledním základním dílčím kritériu spadající pod § 17 odst. 1 písm. c), tedy cílové skupině, byl
žadatel ohodnocen dvěma ze dvou možných bodů. Žadatelem uvedená cílová skupina posluchačů
pokrývá rozmezí 50 - 79 let, s přesahy na obě strany (40-89 let). Pro takto definovanou skupinu vysílají
na daném území pouze dva programy, jejichž formát je však odlišný od formátu žadatele. Stejně, tedy
přidělením jednoho bodu, byly ohodnoceny jednotlivé programové prvky ve vazbě na programovou
skladbu. Mezi konkrétní programové prvky pro cílovou skupinu posluchačů Rádia Orchidej patří
především zpravodajství obsahující informace z Brna a jihomoravského kraje včetně lokálních
dopravních informací, předpovědi počasí a sezónních servisů. Dopravní zpravodajství pak bude
odbavováno prostřednictvím moderátorů Ústředního AutoMoto Klubu. Díky informacím ÚAMK bude
žadatel pravidelně a aktuálně informovat Brno a okolí o dopravní situaci na místních komunikacích. Ve
speciálních publicistických relacích se bude věnovat novým životním šancím pro cílovou skupinu
(rozhovory s reprezentanty tzv. třetího věku). Půjde o témata nových pracovních příležitostí, vzdělávání,
zábavy, koníčků, cestování a volného času. V dalších pravidelných pořadech se pak bude žadatel
věnovat turistickým tipům lokalizovaným do okolí Brna.
Vzhledem ke shora uvedenému Rada vyhodnotila kritérium dle § 17 odst. 1 písm. c) jako splněné.
Rada dále hodnotila přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. e). I toto kritérium Rada vyhodnotila jako splněné. Vlastní autorské pořady byly ohodnoceny dvěma
body, neboť Rádio Orchidej kromě výše uvedených původních rubrik a programových prvků navrhuje
dále do programu zařadit autorské pořady, které bude produkovat ve spolupráci s odbornými redaktory
(novináři) působícími v Brně. Jako konkrétní pořady žadatel uvádí Knižní čtvrtek, Nostalgie Orchideje,
Víkend pěkně od podlahy, Kouzlo stříbrného plátna a další. Rada ocenila zejména jejich úzkou vazbu na
region i cílovou skupinu. Žadatel v projektu uvádí, že program Rádia Orchidej bude pravidelně informovat
v kulturních pozvánkách, ve zpravodajství a ve speciálních pořadech zaměřených na jednotlivé hudební
žánry a o kulturních a společenských akcích v Brně a okolí. Hodlá realizovat i rozhovory s interprety novinky a pozvánky na koncerty a v případě větších regionálních akcí doplní informace o akcích i
předtočenými anoncemi či reklamními spoty. Žadatel však svá tvrzení nedoložil žádnými dokumenty,
např. o budoucí spolupráci a jednotlivými subjekty a Rada byla nucena nepřidělit v základním dílčím
kritériu podpory začínajících umělců žádný bod. Jako podporu kulturních akcí Rádiem Orchidej žadatel
uvádí pravidelné zveřejňované kulturní pozvánky (několikrát denně ve vysílání). Tyto budou obsahovat
informace z větších kulturních stánků v Brně a okolí, ale samozřejmě i menších scén. Nebudou chybět
informace o výstavách, historických památkách a akcích pořádaných na hradech, zámcích, v kostelech a
muzeích v Brně a jihomoravském kraji. Podporu kulturních akcí žadatel doložil prostřednictvím dohodnuté
spolupráce se společností METRO MUSIC, s.r.o. (propagace a podpora kulturních akcí pro posluchače
třetího věku), s Národním divadlem Brno (mediální podpora), agenturou GLANC, s.r.o. (specializace na
koncerty a provoz kulturního centra Semilasso v Brně) a Vysokým učením technickým v Brně (vzdělávání
formou univerzity 3. věku) a Rada udělila dva ze dvou možných bodů.
V poslední řadě Rada přistoupila k hodnocení kritéria 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 jako identifikuje menšiny, které hodlá svou činností podporovat, zejména menšinu
romskou a dále cizince, kterých je dle žadatele na pokrytém území cca 7 tisíc. Ve vysílání Rádia Orchidej
chce žadatel reagovat na menšiny přímo v programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační
zaměřeností vhodné pro využití ke komunikaci s menšinami. Samozřejmostí je aktuální zařazování
informací o akcích z kulturního, sportovního a společenského života těchto obyvatel. Zpravodajství bude
reagovat na aktuální témata ze života menšinové populace. Žadatel plánuje spolupracovat s církevními
organizacemi a zaměřit se také ve vysílání na osoby v důchodovém věku, tento úmysl je doložen
předjednanou rámcovou spoluprací s krajskou organizací Svazu důchodců ČR pro Jihomoravský kraj a
Rada přidělila plný počet čtyř ze čtyř možných bodů.
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Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného účastníků řízení se žádostmi ostatních účastníků. Popis správní
úvahy Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězných uchazeč naplnil zákonné
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než jednotliví ostatní uchazeči, je pro
přehlednost uveden vždy v příslušných částech odůvodnění výroků o zamítnutí žádostí ostatních
žadatelů v následujícím textu tohoto rozhodnutí.
Důvody udělení licence tomuto vítěznému účastníku řízení spočívají především v míře a kvalitě naplnění
zákonného kritéria dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), kde byl výše než vítězný účastník hodnocen
pouze jeden žadatel o licenci, který však v nižší míře naplnil kritéria dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a
kritéria dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g). Současně vítězný žadatel ve vysoké míře naplnil zákonné
kritériu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e). I zde byl projekt jednoho z účastníků, ohodnocen v tomto
kritériu výše než vítězný a celkově se vítěznému uchazeči svým bodovým ohodnocení nejvíce přiblížil,
avšak v součtu celkového bodového ohodnocení jen těsně neuspěl, zejména s ohledem na nepatrně
nižší bodové ohodnocení kritérií dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) a § 17 odst. 1 písm. c).

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení HAMCO s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování hudební rozhlasové
stanice se zprávami pod názvem programu Rádio Sen.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto kritérium bylo Radou
ohodnoceno osmi body a tudíž jako splněné.
Žadatel je provozovatelem terestrického rozhlasového vysílání programu RADIA HANÁ již od roku 1992.
Co se týče statutárních orgánů žadatele, pan RNDr. Pavel Foretník je již od roku 1992 společníkem i
jednatelem společnosti HAMCO, s.r.o. Na pozici ředitele stanice pracuje Ing. David Foretník
s patnáctiletou zkušeností v rozhlasovém oboru a absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru
Marketing - Management. Programovým managerem je Marek Berger, který již 20 let pracuje
v rozhlasové branži na pozicích programového ředitele a odborného konzultanta v této oblasti.
Obchodním ředitelkou stanice je Hana Tellingerová rovněž s 20-ti letou zkušeností prodeje rozhlasové
reklamy a managementu.
Žadatel je k vysílání připraven i po technické stránce. V projektu doložil podrobnosti technického řešení
šíření signálu a deklaroval svou připravenost zahájit vysílání z nového kmitočtu v zákonném termínu.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel bude provozovat na
stejném ekonomickém základě jako Rádio Haná. Jediným majitelem společnosti HAMCO, s.r.o,,
ekonomicky nezávislým na cizím kapitálu, je RNDr. Pavel Foretník. Servisní společností je Rádio Haná,
s.r.o. Způsob financování programu je z vlastních zdrojů a zisku. Dokladem o disponibilních finančních
prostředcích je potvrzení o zůstatku na účtu žadatele HAMCO, s.r.o. a servisní organizace Rádio Haná,
s.r.o. Tyto informace byly žadatelem doloženy. Základní dílčí kritérium způsobu financování programu je
tak podle názoru Rady v dostačující míře naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele
byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě
není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle
názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném
termínu.
Co se týče transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je RNDr. Pavel Foretník. V základním dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků v
době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen jedním bodem, neboť jediným společníkem
žadatele je fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Stejně tak jsou dány předpoklady pro
transparentnost převodů podílů ve společnosti a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost
koncových vlastníků do budoucna, proto i toto základní dílčí kritérium bylo u žadatele hodnoceno jedním
bodem. Vlastnická struktura žadatele je jednoduchá a otevřená. Společnosti s ručením omezeným,
společník je zapsán v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura žadatele skýtá
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předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném českém obchodním rejstříku, budou pod
kontrolou Rady a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. Nadto jsou vlastnické vztahy u žadatele
stabilní po relativně dlouhou dobu. Rada vzhledem kvýše uvedenému toto kritérium vyhodnotila jako
splněné, přidělením dvou bodů ze dvou možných.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. Toto kritérium bylo ohodnoceno devíti body z dvanácti možných, a to z důvodů
uvedených níže.
Podíl mluveného slova ve vysílání, navrhovaný žadatelem, činí 5 - 10% v závislosti na denní době a
typu pořadů, nedosahuje však střední hodnoty, které dosahují programy již zachytitelné na pokrytém
území. Podíl autorsky vyrobených pořadů je dle žadatele 100%. Střední hodnotu tohoto parametru však
nebylo možné určit a žadateli byl, stejně jako všem ostatním, přidělen za naplnění tohoto dílčího kritéria
jeden bod. Jako podíl zpravodajství a servisních informací žadatel uvádí minimálně 50% z mluveného
slova. Zpravodajství bude ve všední dny v čase od 5 do 19 hodin věnováno osm zpravodajských vstupů
v délce 2 - 3 minuty, to však nedosahuje střední hodnoty na již pokrytém území a Rada bod nepřidělila.
Za naplnění základního dílčího kritéria lokalizace programu Rada přidělila tomuto žadateli tři ze tří
možných bodů, neboť žádná část vysílání nebude přejímána od jiného provozovatele a je celý nově
vyráběn. Dále Rada ocenila orientaci žadatele na region, které je zaměřena na spolupráci s Úřadem
práce (2x denně aktuální nabídky práce, informace o rekvalifikačních kurzech), s Ministerstvem práce a
sociálních věcí (komplexní informační kampaň zaměřenou na sociální oblast a informační kampaně pro
OSP, kampaň operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a kampaň Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí). Orientace na užší lokalitu plánuje žadatel v rámci jednotlivých
městských částí Brna. Informace o kulturních a společenských akcích v městských částech, o událostech
spjatých s politickým či regionálním životem v městských částech Brna budou zařazovány min. 1x týdně.
Žadatel také spolupracuje s Městským divadlem v Brně, které svým hudebním a muzikálovým zaměřením
oslovuje část populace, která preferuje hudební styl Rádia Sen
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem vyšla z toho, že předložený projekt je charakterizován jako
hudební stanice se zprávami. Hudební formát charakterizuje účastník řízení jako E. L., tedy Easy
Listetning (Light, Soft and Lazy) s významným přesahem do tradicionálních melodií od dob první
republiky až po evergreeny do 70. let a oldies, významným podílem filmových a muzikálových melodií
všech dob. Referenčním formátem jsou swingové, jazzové, šansonové a bluesové melodie, největší
megahity z filmů a muzikálů domácích i světových od let dvacátých až po současnost. Hudba od R.A.
Dvorského, Jaroslava Ježka, Voskovce a Wericha, přes Geroge Gershvina, Jerome Kerna až po Luise
Armstronga, Elvise Presleyho, Charlese Aznavoura atp. Poměr domácí hudební produkce (české i
slovenské) se bude pohybovat od 20 do 50 % v závislosti na denní době a vysílaném pořadu. Podíl
filmové a muzikálové tvorby ve vysílání Rádia Sen bude od 20% do 50 % v závislosti na denní době a
vysílaném pořadu. Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území
Rada z hlediska hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že hudební formát Rádia Sen se
jednoznačně odlišuje od stávajících formátů již zachytitelných v Brně a v základním dílčím kritériu
hudebního formátu tak byly přiděleny čtyři body ze čtyř možných. Obdobný formát, a to ještě jen zčásti
(jazz), je vysílán pouze stanicí ČRo 3 Vltava, což je však program provozovatele vysílání ze zákona.
Žánrovou nabídka žadatele je tedy možno na pokrytém území považovat na neobvyklou, splňující
parametry Manuálu.
V základním dílčím kritériu cílové skupiny byl žadatel ohodnocen jedním bodem ze dvou možných.
Žadatel definoval cílovou skupinu recipientů jako 40 let a výše, nicméně takto definovaná cílová skupina
je již na daném území sanována. U dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na programovou
skladbu Rada přidělila jeden bod, neboť jednotlivé prvky jsou dle názoru Rady vhodně zvoleny. Jedná se
o regionální, národní i zahraniční zpravodajství, počasí v letoviscích a na horách, kulturní servis,
informace z městských částí, komentované songy a vybrané muzikálové a filmové písně.
Dále Rada přistoupila k hodnocení kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17
odst. 1 písm. e). V tomto základním kritériu Rada přidělila dva body z šesti možných, a to zejména
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s ohledem na následující. V základním dílčím kritériu autorských pořadů Rada přidělila jeden ze dvou
možných bodů. Autorské pořady jsou tzv. hudební speciály, které budou různě tematicky orientovány
(Songy první republiky, Blues a jazz, Profil jednoho interpreta či muzikálu, Swing a šanson, Evergreeny
z 30. až 70. let, Slavné filmové melodie a Slavné muzikálové melodie). Hudebních speciálů připravuje
žadatel sedm druhů, pro každý večer jeden speciální hodinový pořad mezi 19 a 20 hodinou. Co se týče
podpory začínajících umělců, zde žadatel neobdržel žádný bod. Žadatel se chystá podporovat ve svém
vysílání a na svém webu revivalová seskupení, které reprodukují hudbu odpovídající formátu Rádia Sen,
nicméně obecně Rádio Sen nemůže díky svému hudebnímu a programovému zaměření podporovat
veškeré začínající umělce. Jeden ze dvou možný získal žadatel v posledním základním dílčím kritériu,
které se vztahuje k rozvoji původní tvorby, tedy podpoře kulturních akcí. Žadatel plánuje poskytovat
informace o jednotlivých kulturních a společenských akcích v městských částech, ale také o událostech
spjatých s politickým či regionálním životem v městských částech Brna a to minimálně jedenkrát týdně.
Tento svůj úmysl žadatel v projektu doložil.
V poslední řadě Rada hodnotila naplnění kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1 písm. g) a
dospěla k ohodnocení jednoho bodu ze čtyř možných. Žadatel identifikuje menšiny velmi povšechně. Na
veřejné slyšen uvedl, že hodlá informovat o začleňování národnostních, etnických a jiných menšin, což
Rada neshledala jako dostatečné a body nepřidělila. V projektu žadatel uvádí mnoho občanských
sdružení a charitativní akce v regionu (Promeritum, Dům kultury Šumperk, Sdružení šance). Jako
konkrétní způsob podpory ve vysílání uvádí ve zpravodajství formou informací o začleňování
národnostních, etnických a jiných menšin v kulturním servisu (pozvánky na akce národnostních,
etnických a jiných menšin), v reklamním vysílání (se slevou reklamní vysílání na komerční akce
podporující národností, etnické a jiné menšiny v Brně), na webu (umístěním odkazů na dané organizace
podporující rozvoj menšin), na sociálních sítích (sdílením odkazů na akce podporující rozvoj menšin).
Žadatel však v plné míře svá tvrzení nedoložil a Rada přidělila jen jeden bod ze dvou možných.
Rada ve svém hodnocení žadatele HAMCO s.r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., zde byla shledána
obdobná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Kritérium dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) bylo
dokonce ohodnoceno nepatrně výše. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči HAMCO s.r.o. licence
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení §
17 odst. 1 písm. e), g) zákona č. 231/2001 Sb. Projekt uchazeče HAMCO s.r.o. byl v těchto kritériích
vyhodnocen též jako vyhovující, nicméně dílčí hodnocení Rady bylo nižší, a to z výše popsaných důvodů.

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení Intertrade Moravia s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování Hudebního
rádia se zprávami pod názvem programu Rádio Brno.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné kritérium bylo
ohodnoceno sedmi body a tedy jako splněné.
V kritériu organizační připravenosti žadatele Rada přidělila tři body ze čtyř možných. Účastník
nedisponuje zkušenostmi s provozováním rozhlasového vysílání a není v současné době držitelem
licence. Jednatel společnosti, RNDr. Pavel Foretník a Ing. David Foretník, jsou zároveň jednateli a
společníky jediného společníka žadatele, subjektu Rádio Haná, s.r.o., který je provozovatelem
rozhlasového vysílání již od roku 1992. Od stejného roku pak RNDr. Pavel Foretník ve společnosti také
působí. Za zkušený lze považovat manažerský tým účastníka řízení, ve kterém je angažován programový
ředitel Marek Berger, který již 20 let pracuje v rozhlasové branži na pozicích programového ředitele a
odborného konzultanta v této oblasti. Obchodní ředitelkou stanice je Hana Tellingerová, která disponuje
dvacetiletou zkušeností s prodejem rozhlasové reklamy a managementu.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně a podrobně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění
vysílání pomocí nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak v základním dílčím
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kritériu vztahujícím se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak dle
názoru Rady připraven k včasnému zahájení vysílání i z technického hlediska.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, bude stanice RÁDIO BRNO
provozována na stejném ekonomickém základě jako Rádio Haná, která provozuje vysílání již od roku
1992. Jediným majitelem společnosti Intertrade Moravia s.r.o., ekonomicky nezávislým na cizím kapitálu,
je Rádio Haná, s.r.o., která bude vystupovat v roli servisní společnosti žadatele. Program bude dle
projektu žadatele financován z vlastních zdrojů a zisku, což účastník doložil dokladem o disponibilních
finančních prostředcích. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění
vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
V základním kritériu transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení §
17 odst. 1 písm. b) byl tento účastník řízení ohodnocen dvěma body ze dvou možných. Žadatel má právní
formu společnosti s ručením omezeným. Jediným společníkem je Rádio Haná, s.r.o., jejímiž jedinými
společníky jsou dvě fyzické osoby, RNDr. Pavel Foretník a Ing. David Foretník. Rada se domnívá, že jsou
dány též předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související předpoklady pro
stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna. Případné budoucí změny lze dohledat v českých,
veřejně dostupných zdrojích. Rada nadto musí změny ve struktuře společnosti předem schválit. Z
hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze uvést, že
vlastnické vztahy u žadatele jsou relativně stabilní.
Dále Rada přistoupila k vyhodnocení základního kritéria přínosu programové skladby navrhované
žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a dospěla k závěru, že žadatele toto kritérium splnil.
Podíl mluveného slova navrhuje žadatel parametr 5 - 15% v závislosti na denní době a typu pořadů.
Takto navržený podíl ovšem nedosahuje střední hodnoty na již pokrytém území a Rada bod nepřidělila.
Podíl autorsky vyrobených pořadů je 100%. Střední hodnotu tohoto parametru však nebylo možné určit a
žadateli byl, stejně jako všem ostatním, přidělen v tomto dílčím kritériu jeden bod. Žádným bodem bylo
Radou hodnoceno základní dílčí kritérium podílu zpravodajských a servisních informací, které tvoří 50 %
z mluveného slova. Zpravodajství bude mezi 5. až 19. hodinou vyhrazeno osm zpravodajských vstupů
vždy v celou hodinu v délce 2 - 3 minuty, což však nedosahuje střední hodnoty na pokrytém území.
V rámci dalšího základního dílčího kritéria, tedy lokalizace programu, bylo v prvé řadě hodnoceno dílčí
kritérium nově vyráběného programu. Rádio Brno nebude přebírat vysílání od jiného provozovatele a
veškeré pořady budou plně autorské. Co se týče orientace na region, bude Rádio Brno úzce
spolupracovat s Úřadem práce a do vysílání zařadí v pracovní dny 2x denně aktuální nabídky práce. Po
dohodě s Úřadem práce bude rovněž do svého zpravodajství zařazovat informace o rekvalifikačních
kurzech. Rádio Brno bude dlouhodobě spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí na
komplexní informační kampani zaměřenou na sociální oblast a informační kampaně pro OSP (osoby se
zdravotním postižením), kampani operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a kampani Úřadu
pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Aktuální informace z této oblasti budou odvysílány minimálně
jednou týdně. Orientace na užší lokalitu bude realizována zejména v rámci městských částí. Rádio Brno
bude informovat o jednotlivých kulturních a společenských akcích v městských částech, ale také o
důležitých událostech spjatých s politickým či regionálním životem, a to minimálně 1x týdně. Vzhledem
k výše uvedenému Rada přiřkla žadateli v tomto základní dílčím kritériu plný počet tří bodů.
Co se týče hudebního formátu, žadatel dle svých slov navrhuje zcela nový formát, definovaný jako
M.O.R. - Middle of the Road - zahrnuje národní a mezinárodní tituly harmonického a melodického
charakteru, neagresivní, pohodové. Rádio Brno bude hudební stanice s informacemi a formátem
zaměřeným také na country, folk, blues, lidovou hudbu, zlidovělé písně a příbuzné žánry, evergreeny
z 50. až 70. let Poměr domácí hudební produkce (myšleno české i slovenské) se bude pohybovat od 30
do 50 % v závislosti na denní době a vysílaném pořadu. Porovnáním se současnou nabídkou
rozhlasových programů na pokrytém území Rada zjistila, že hudební formát na daném území není zcela
neobvyklý, Na daném území vysílá pět rozhlasových stanic s obdobným formátem, avšak za přínos Rada
považuje 1/5 filmové a muzikálové hudby a 1/5 lidové hudby. Ačkoliv žánrová nabídka žadatele není na
pokrytém území neobvyklá, přesto částečně splňuje parametry manuálu a Rada v tomto základním dílčím
kritériu přidělila dva body ze čtyř možných.
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Cílovou skupinu posluchačů žadatel v projektu stanovil jako rozmezí 39 - 79 let. Pro takto definovanou
vyšší věkovou kategorii na daném území vysílají pouze dvě rádia, která však mají odlišný hudební formát.
U dílčího kritéria programových prvků ve vazbě na programovou skladbu Rada také přidělila jeden bod,
neboť jednotlivé prvky jsou dle názoru Rady vhodně zvoleny. Jedná se o regionální, národní i zahraniční
zpravodajství, počasí v letoviscích a na horách, kulturní servis, informace z městských částí,
komentované songy a vybrané muzikálové a filmové písně.
Kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1. písm. e) Rada po
vyhodnocení dílčích kritérií ohodnotila jako splněné, a to s ohledem na následující. Jako vlastní autorské
pořady žadatel uvádí tzv. hudební speciály, kterých bude připraveno sedm unikátních druhů, tedy pro
každý večer mezi 19. a 20. hodinou jeden. Jejich tematické zaměření bude následující: Folk and Country,
Blues, Evergreeny z 50. až 70. let, Rock&roll a příbuzné žánry, Jižanský rocku a příbuzné žánry, Lidová a
zlidovělá tvorba v kontextu na Jižní Moravu a daný region, Československá párty. Rádio Brno bude také
podporovat začínající umělce, a to zejména ve svém vysílání, žadatel je však připraven i na další
doplňkové způsoby. Jedná se o aktivní zařazování písní regionálních umělců do hudebního speciálu
„Československá párty", na webovém a Facebookovém profilu Rádia Brno bude také pravidelně
zveřejňovat nahrávky začínajících umělců. V neposlední řadě pak Rádio Brno bude podporovat akce, na
kterých budou vystupovat regionální skupiny. Podrobnosti žadatel uvádí v předloženém projektu.
Podporovat kulturní akce žadatel plánuje formou informování o jednotlivých kulturních a společenských
akcích v městských částech a důležitých událostech spjatých s politickým či regionálním životem
v městských částech Brna, a to min. 1x týdně. Ve svém programu bude Rádio Brno také zřetelně
zvukově oddělovat jednotlivé zpravodajské regionální bloky s důrazem na dané městské části jako např.
„Rádio Brno - aktuálně z Kohoutovic" - a následovat bude krátká informace z městské části Brno
Kohoutovice. Všechna svá výše uvedená tvrzení žadatel také v projektu doložil a Rada tak přidělila čtyři
z šesti možných bodů.
V posledním hodnoceném základním kritériu, tedy v přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) Rada neshledala jeho
jednoznačné naplnění a vyhodnotila jej jako částečně splněné přidělením dvou bodů ze čtyř možných.
K dílčímu kritériu identifikace menšiny žadatel na veřejném slyšení uvedl, že nerozlišuje, o jakou menšinu
se jedná a jeho podpora se týká všech menšin bez rozdílu. Jako konkrétní způsob podpory ve vysílání
uvádí ve zpravodajství formou informací o začleňování národnostních, etnických a jiných menšin
v kulturním servisu (pozvánky na akce národnostních, etnických a jiných menšin), v reklamním vysílání
(se slevou reklamní vysílání na komerční akce podporující národností, etnické a jiné menšiny v Brně), na
webu (umístěním odkazů na dané organizace podporující rozvoj menšin), na sociálních sítích (sdílením
odkazů na akce podporující rozvoj menšin). I tato tvrzení žadatel jsou podložena formou předběžných
dohod s příslušnými subjekty. Takto popsaný způsob podpory Rada neshledala ojedinělým a přidělila
jeden bod ze dvou možných.
V celkovém hodnocení společnosti Intertrade Moravia s.r.o. Rada shledala naplnění skutečností
významných pro rozhodnutí o udělení licence podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c) i e) a to ve stejné míře
jako vítězný žadatel. Rozdílovým kritériem, pro které nebyl žadatel vyhodnocen jako vítězný, bylo
základní kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin
dle § 17 odst. 1 písm. g).

Dále Rada hodnotila z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí žádost účastníka
řízení RÁDIO BONTON, a.s., který požádal o udělení licence k provozování vysílání programu PIGY
RÁDIO se základní programovou specifikací pohádkové rádio pro děti ve věku 3 - 1 2 let.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto zákonné kritérium bylo
ohodnoceno sedmi body a tedy jako splněné.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání kombinací vlastních zdrojů, provozních výnosů projektu a doplnění prostředků od skupiny
Lagardere ČR, s níž je majetkově propojen. Dále, jak doloženo bankovní informací Komerční banky a.s.,
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by účastník řízení mohl využít bankovního úvěru. Dílčí kritérium způsobu financování programu je touto
realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků
žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi,
rozvahou i výkazem zisků a ztrát společnosti a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové
závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Stejně kladně byl žadatel hodnocen ve většině základních dílčích kritérií vztahující se k organizační
připravenosti. Účastník řízení je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i internetového
rozhlasového vysílání - úspěšně provozuje několik hudebních streamů. Je majetkově spojen s Evropskou
mediální skupinou Lagardere, která provozuje v ČR 4 terestrická rádia (Frekvence 1, Evropa 2, Bonton a
Dance) a celkem 35 internetových rádiích s různým tematickým a hudebním zaměřením. Další desítky
rádií pak provozuje i v rámci celé Evropské unie a je tak dle uvážení Rady z organizačního hlediska plně
připraven k zahájení vysílání. Rada kladně zhodnotila i zkušenosti statutárních orgánů žadatele
s podnikáním v oblasti rozhlasového vysílání. Personálními garanty na postech statutárních orgánů jsou
Michel Fleischmann a Miroslav Hrnko, který současně vykonávají řídící funkce presidenta a výkonného
ředitele společnosti a skupiny Lagardere v ČR a na Slovensku. Na poli rozhlasového vysílání působí
Michel Fleischmann v ČR od roku 1991, kdy stal u zrodu privátního rozhlasového vysílání a vedl a
doposud vede nejúspěšnější privátní rozhlasové stanice v ČR. Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém
odvětví od roku 1996. V projektu Pigy Rádio se pak angažují další zkušení řídící spolupracovníci, kteří
dlouhodobě působí ve skupině Lagardere a společnosti RÁDIO BONTON, a.s. O řízení projektu se stará
Martin Pokorný, který v rádiích na řídících funkcích působí od roku 2005, v oblasti rozhlasového vysílání
se však pohybuje již od roku 1999. Mezi dalšími zkušenými pracovníky lze uvést Zdenku
Chocholoušovou, Michaelu Kocourkovou nebo Pavla Matyáše. Jako nedostatečné Rada shledala pouze
naplnění dílčího kritéria organizační řešení získávání místních informací, neboť žadatel uvádí, že
k uvedenému účelu využije stávající pobočku v Brně.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v dílčím kritériu vztahujícím se k
technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání.
Rada dále hodnotila kritérium transparentnosti vlastnických vztahů žadatele dle § 17 odst. 1 písm. b).
Žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je právnická osoba - společnost
LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, 750 08 Paříž, 28 Rue Francois ler, Francouzská
republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem
vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, je členem holdingu, kde
holdingovou společností je společnost Lagardere SCA, Francie, která je držitelem konsolidovaného
akciového podílu ve společnosti LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA v rozsahu 99,18%,
na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou (to
vyplývá ze str. 26 a str. 186 Reportu dodaného žadatelem). Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti
Lagardere SCA, akciový kapitál společnosti Lagardere SCA byl ke dni 31.12.2010 rozdělen na 131 133
286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 73 068 akcionářů. Žadatel doložil
dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby mající vliv na její řízení. Akcie
společnosti Lagardere SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové burzy The New
York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris.
Pokud jde ozákladní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci,
přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem
zjistit osobu, která má patrně významný individuální podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud
Lagardere. S ohledem na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného
akcionáře je zde značně omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého
zneužití médií k prosazování partikulárních politických, ekonomických či jiných soukromých zájmů. Za
situace, kdy jediný akcionář žadatele je vlastněn jediným subjektem a potud je tak vlastnická struktura
relativně jednoduchá, přičemž zároveň skupina Lagardere je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se
o subjekt významný s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady
namístě hodnotit toto základní dílčí kritérium jako nesplněné. Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k
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aktuální situaci v době podání žádosti o licenci, pokud však jde o druhé dílčí kritérium - předpoklady pro
transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistítelnost
koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a tedy
nepovažovat jej za splněné, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně
rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní
databáze.
S ohledem na shora uvedené Rada dospěla k závěru, že transparentnost vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. byla naplněna pouze
částečně.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující základní dílčí kritéria.
Žadatel v předloženém projektu uvádí k základnímu dílčímu kritériu mluveného slova na vysílání, že
podíl mluveného slova bude úhrnně přesahovat 40% týdenního vysílacího času a bude se pohybovat v
denním rozmezí 35-45%. O víkendech a svátcích je pak předpokládán mírně vyšší podíl mluveného slova
než přes pracovní dny a denní variabilita může dosahovat až +-10%. Obsahem mluveného slova pak
budou především klasické české pohádky. Vzhledem k t o m u , že žadatelem navrhovaný parametr
výrazně převyšuje střední hodnotu podílu mluveného slova již vysílaného programy zachytitelnými na
daném území, byl v tomto dílčím kritériu ohodnocen jedním bodem. Jako podíl autorsky vyrobených
pořadů žadatel uvádí hodnoty minimálně 20% z celkového objemu mluveného slova a 7% celkového
týdenního vysílacího času. Střední hodnotu tohoto parametru však nebylo možné určit a žadateli byl,
stejně jako všem ostatním, přidělen za naplnění tohoto dílčího kritéria jeden bod. Zpravodajské a servisní
informace budou do vysílání zařazovány minimálně v délce 3 minut v každé hodině v denním vysílacím
čase (tzn. 6-18 hodin), střední hodnota parametru je však na daném území vyšší a Rada v tomto dílčím
kritériu bod nepřidělila.
Jako další bylo hodnoceno základní dílčí kritérium lokalizace programu. Dílčí kritérium nově vyráběného
programu Rada shledala jako naplněné, neboť program žadatele není přebírán od jiného provozovatele.
Jako naplněné Rada shledala také dílčí kritérium orientace na region, ke které žadatel uvádí, že je jeho
cílem podchytit zájmy dětí v jednotlivých regionech a děti se tak mohou navzájem informovat o
specifických tradicích v regionech, kulturních či uměleckých zážitcích i odlišnostech. Orientace na region
bude také spočívat zejména v monitorování a propagování akcí vhodných pro děti v daném regionu.
Naopak žádným bodem Rada neohodnotila orientaci žadatele na užší lokalitu, neboť žadatel v projektu
pouze velmi povšechně uvádí, že chce informovat o dění v dané lokalitě.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem (poprock, folk a lidové písničky) zjistila, že jednotlivé žánry
navrhované žadatelem jsou již zastoupené ve vysílání dalších zachytitelných programů (FREKVENCE 1,
Hitrádio Magie, RÁDIO IMPULS, Rádio PETROV). Co se týče podílu hudebního formátu na daném
území, Rada vyhodnotila tyto formáty jako poměrně hojně zastoupené a tudíž nevyhovují požadavkům
Manuálu a ani v tomto dílčím kritériu bod nepřidělila.
Z hlediska cílové skupiny bylo přiděleno vždy po jednom bodu u obou dílčích kritérií, neboť programová
nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé programové prvky korespondují se zvolenou
cílovou skupinou dětí. Tato cílová skupina, definovaná věkem 3-12 let, dosud není na pokrytém území
stávající nabídkou rozhlasových programů plně uspokojována.
Jako částečně splněné bylo vyhodnoceno také základní kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj
původní tvorby dle § 17 odst. 1 písm. e). Vlastní autorské pořady žadatele budou tvořeny zejména
čtením, na kterém se budou podílet také studenti DAMU, dětskou tvorbou a původními informacemi o
dění. Podporu začínajících umělců chce žadatel realizovat vyhledáváním nových talentů pro rozhlasovou
profesi mezi dětmi a mládeží, což nepochybně znamená přínos rozvoji kultury, který je však relativně
úzce zaměřený pouze na rozhlasové profese (tedy patrně redaktor / reportér apod.). Podpora kulturních
akcií v regionu bude probíhat jejich propagací ve vysílání, ale i vlastní účastí na akcích.
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Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že toto kritérium účastník
nenaplnil. Žadatel v žádosti deklaruje zaměření především na početnější národnostní menšiny a dále též
na handicapované děti, přičemž však handicapované děti podle názoru Rady nelze jednoznačně označit
za menšinu z hlediska obecného významu a vnímání tohoto pojmu. Jako způsob realizace konkrétní
podpory žadatel při vysílání dětských studiových pořadů plánuje zapojit do diskusních kroužků vždy
příslušníka menšiny. Ve spolupráci a romskými iniciativami hodlá propagovat jejich akce, přinášet
informace a dění z těchto akcí do éteru a vyhledávat i talenty z těchto menšin pro čtení v menšinovém
jazyce. Žadatel dále připravuje projekt pravidelného společného cvičení a dalších pohybových aktivit pro
děti předškolního a mladšího školního věku, jejichž cílem je rozvoj zdravějšího života dětí. Náplň a
způsob podpory jsou dle názoru Rady vhodně zvolené, svá tvrzení však žadatel nedoložil do správního
spisu, což mělo za následek závěr o nesplnění hodnoceného kritéria.
V celkové hodnocení společnosti RÁDIO BONTON, a.s. Rada shledala naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) v obdobné míře jako vítězný žadatel.
Rozdílovými kritérii, pro která nebyl žadatel vyhodnocen jako vítězný, bylo kritérium transparentnosti
vlastnických vztahů dle § 17 odst. 1. písm. b), konkrétně dílčí kritérium transparentnost převodů až po
koncové vlastníky do budoucna, neboť s ohledem na vlastnickou strukturu je možné důvodně
předpokládat, že ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Dalšími rozdílovými kritérii byla kritéria ve smyslu §
17 odst. 1. písm. e) a g), neboť jejich naplnění shledala Rada jako částečné, respektive nevyhovující, a to
s výše popsaných důvodů.

Dále Rada přistoupila k hodnocení zákonných skutečností významných pro rozhodnutí žádost účastníka
řízení NONSTOP, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání programu DOBRÉ rádio
se základní programovou specifikací hudební vysílání prezentující domácí i světovou tvorbu. Informace s
důrazem na region, informační servis z oblasti pokryté signálem.
V prvé řadě Rada přistoupila k hodnocení základního kritéria ekonomické, organizační a technické
připravenosti žadatele k zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a konstatovala jeho
naplnění.
Co se týče organizační připravenosti žadatele k zajištění vysílání, společnost NONSTOP, s.r.o. je již od
roku 1994 provozovatelem rozhlasové stanice Rádio Krokodýl, od roku 2009 je také držitelem licence
k provozování vysílání programu Rádio Jihlava. Současný jediný společník a zároveň jednatel
společnosti NONSTOP s.r.o., Ing. Michal Plachý, je ředitelem Rádia Krokodýl po celých 18 let jeho
provozování. Před zahájením vysílání Rádia Krokodýl pracoval také v Českém rozhlase. Všichni vedoucí
pracovníci mají dle vyjádření žadatele zkušenosti s rozhlasovou prací. Zajištěním programové realizace a
vedením moderátorů je pověřený pracovník, který má s touto prací více jak čtyřleté zkušenosti. Vedoucí
zpravodajství u žadatele působí od roku 2010 a od té doby výrazně rozšířil a zkvalitnil síť kontaktů, ze
kterých bude i DOBRÉ rádio čerpat aktuální regionální i nadregionální informace. Kompletní technickou
podporu zajištění vysílání, včetně výroby zvukového obalu, komerčních sdělení, ale také realizaci a
údržbu vysílače, zajišťuje vedoucí techniků, který na této pozici pracuje již více jak 10 let. Získávání
místních informací bude žadatel řešit pomocí vybudované kvalitní sítě zpravodajských kontaktů a
spolupracovníků v regionu, kteří zajišťují aktuálního zpravodajství. V každém ze základních dílčích kritérií
byl Radou přidělen jeden bod.
Kladně ohodnotila Rada také technickou připravenost žadatele. V projektu žadatel uvádí podrobnosti
technického řešení vysílání prostřednictvím nového souboru technických parametrů, včetně výkresů a
technických schémat. Radou byl tak v základním dílčím kritériu vztahujícím se k technické připravenosti
hodnocen jedním bodem a tedy shledán připraveným k včasnému zahájení vysílání.
I poslední dílčí kritérium, tedy finanční připravenost žadatele, bylo vyhodnoceno jako splněné,
přidělením plného počtu tří bodů. Žadatel provozuje rozhlasové vysílání již 18 let a lze jej tedy považovat i
po ekonomické stránce za stabilní subjekt. Žadatel je připraven financovat vysílání z nového kmitočtu
z vlastních zdrojů, což lze s ohledem na stabilitu a zkušenosti žadatele považovat za realistické. Finanční
spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla
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doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho
vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak
podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
Rada dále hodnotila kritérium transparentnosti vlastnických vztahů žadatele dle § 17 odst. 1 písm. b).
Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je fyzická osoba
- Ing. Michal Plachý. V dílčím kritériu znalost koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci byl
žadatel hodnocen jedním možným bodem, neboť jediným společníkem žadatele je fyzická osoba
zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. Stejně tak jsou dány předpoklady pro transparentnost
převodů podílů ve společnosti a s t í m související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků
do budoucna, proto i toto základní dílčí kritérium bylo hodnoceno jedním možným bodem. Případné
budoucí změny lze dohledat v českých, veřejně dostupných zdrojích. Rada nadto musí změny ve
struktuře společnosti předem schválit. Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve
společnosti žadatele lze uvést, že vlastnické vztahy jsou stabilní.
Pokud jde o přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky
programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), Rada
hodnotila níže uvedená základní dílčí kritéria a dospěla k závěru o částečném naplnění základního
kritéria přínosu programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky.
Podíl mluveného slova se dle žadatele bude pohybovat v rozmezí 2 až 20%, což je však hodnota, která
nedosahuje střední hodnoty dalších zachytitelných programů na již pokrytém území a Rada bod
nepřidělila. Podíl autorsky vyrobených pořadů stanovil účastník řízení na 10 až 19%. Jak již bylo
uvedeno, vzhledem k nemožnosti stanovit střední hodnotu tohoto parametru, byl tomuto žadateli, stejně
jako ostatním, přidělen jeden bod. Podíl zpravodajských a servisních pořadů byl stanoven v rozmezí 1 až
6 %. Pokud jde zpravodajství o víkendu, má být zařazováno dle potřeby v čase od 7 do 17 hodin alespoň
jedenkrát za hodinu, což však neodpovídá požadavkům Manuálu a Rada bod nepřidělila
V rámci dalšího základního dílčího kritéria, tedy lokalizace programu, bylo v prvé řadě hodnoceno
kritérium nově vyráběného programu. Program DOBRÉ rádio je nový, originální a nepřebírá ani částečně
program od jiného provozovatele. Orientace na region je dle uvážení Rady také dostatečná. Tato je
realizována zejména prostřednictvím zpravodajství, které je zaměřeno na regionální zpravodajství z
oblasti jižní Moravy, ČR a ze světa. Dominovat budou aktuální zprávy z regionu, při jejichž zpracovávání
budou využívat již navázané spolupráce např. s Městskou Policií, Policií ČR nebo Brněnskými
komunikacemi, což bylo žadatelem doloženo prostřednictvím dohod o spolupráci se jmenovanými
subjekty. I poslední dílčí kritérium, tedy orientace na užší lokalitu, bylo vyhodnoceno jako naplněné a
ohodnoceno jedním bodem, neboť zpravodajství a servisní informace lokálního charakteru budou
získávány spolupracovníky zaměřenými přímo na lokalitu Brno.
Hudební formát, bude dle žadatele zahrnovat především žánry country, folk s přesahem do blues, lidové
tvorby a do folkloru, a to včetně domácí scény od šedesátých let po současnost. Na pokrytém území jsou
již uvedené žánry saturovány (FREKVENCE 1, Hitrádio Magie, Rádio HEY Brno) s výjimkou lidové
hudby, která zastoupena není, což Rada považuje za značný přínos a žadateli bod udělila. Bod se Rada
naopak rozhodla nepřidělit v dílčím kritériu podílu formátu na daném, neboť žánrová nabídka žadatele
není neobvyklá a parametry Manuálu nesplňuje.
Cílovou skupinu posluchačů žadatel definuje věkovým rozmezím 30 - 60 let, avšak tato skupina je na
pokrývaném území sanována, a to i vysíláním programů s obdobným hudebním formátem a bod tudíž
přidělen nebyl. Naopak jedním bodem byly ohodnoceny programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu,
a to z toho důvodu, že jsou pro danou skupinu obvyklé a průřezově ji celou pokrývají. Jednotlivé prvky
vycházejí z přirozených denních cyklů lidí žijících v Brně a okolí. Snaží se posluchače provázet po celý
den i objektivně informovat v denním zpravodajském servisu.
V základním kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1. písm. e)
Rada po vyhodnocení dílčích kritérií žadateli přidělila tři body a ohodnotila tedy celé kritérium jako
částečně splněné. Jako vlastních autorských pořady žadatel uvádí Hitparádu DOBRÉHO rádia, která
bude pravidelně představovat posluchačům aktuální tvorbu především domácí a také zahraniční folk a
country hudební scény. Součástí pořadu budou i informace o interpretech a nebude chybět hlasování
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posluchačů a sestavování žebříčku oblíbenosti. V pořadu DOBRÉ zprávy bude blahopřát ke svatbám,
narození dítěte, či jiným radostným událostem v životě posluchačů ve městě Brně a okolí. Pořad DOBRÝ
tip pak bude pravidelně nabízet aktivity pro trávení volného času se zaměřením na turistiku, přírodu,
ekologii a lidové tradice. Žadatel počítá ve svém programu s prostorem k představování začínajících folk
a country zpěváků, hudebníků a kapel původem z Brna i regionu jižní Moravy. Součástí aktivit DOBRÉHO
rádia bude i podpora kulturních akcí z oblasti folku a country, ale i obecně významných kulturních
událostí z regionu. Samozřejmostí bude podpora festivalu folkové hudby, country a trampské písně Porta,
kde navážeme na již existující spolupráci naší společnosti. Svá tvrzení ohledně podpory kulturních akcí a
začínajících umělců však žadatel v plné míře nedoložil, což mělo za následek přidělení jednoho ze dvou
možných bodů za každé z obou základních dílčích kritérií.
Stejně, tedy jako částečně naplněné, shledala Rada také poslední základní hodnocené kritérium, přínos
žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm.
g). Žadatel identifikuje menšiny velmi obecně jako příslušníky menšin národnostních, sociálních nebo
zdravotně stratifikovaných. Způsob podpory má spočívat zejména v návaznosti na působení v regionu
Brno a Brněnsko, kde žadatel již působí s Rádiem Krokodýl a už mnoho let zajišťuje podporu menšinám.
Vzhledem k t o m u , že se rádio s názvem Dobré rádio bude v případě udělení licence vyskytovat v temže
regionu, bude to v podstatě podpora, kterou již žadatel poskytuje a má ji i dokladovanou v projektu. Toto
však Rada nemohla akceptovat a vzhledem k t o m u , že potvrzení o spolupráci a podpoře s UNICEF,
občanským sdružením PRÁH, občanským sdružení IQ Roma Servis byla uzavřena pro program Rádia
Krokodýl, Rada nemohla plný počet bodů přidělit.
V celkovém hodnocení společnosti NONSTOP, s.r.o. Rada shledala naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence podle § 17 odst. 1 písm. a), b) a c), a to v obdobné míře jako vítězný
žadatel. Rozdílovým kritériem, pro které nebyl žadatel vyhodnocen jako vítězný, bylo základní kritérium
přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1. písm. e), které bylo shledáno
částečně splněným. Jako částečně splněné bylo vyhodnoceno základní kritérium přínosu žadatele
k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g).

Dále Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí hodnotila žádost účastníka
COUNTRY RÁDIO s.r.o., který zažádal o udělení licence k provozování vysílání programu Country Rádio
se základní programovou specifikací hudební stanice ve formátu country, folk a příbuzné žánry.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Toto kritérium bylo Radou
ohodnoceno osmi body a tedy jako splněné.
Rada shledala žadatele připraveným k zajištění vysílání po organizační stránce. Společnost COUNTRY
RÁDIO, s.r.o. provozuje stejnojmennou rozhlasovou stanici již od roku 1999. Bohatými zkušenostmi
disponují také oba jednatelé společnosti, paní Lada Hrochová a pan Martin Hroch, jejichž strukturované
životopisy žadatel dodal spolu s projektem. Stejně tak žadatel dodal i strukturované životopisy vedoucích
pracovníků ve společnosti COUNTRY RÁDIO, s.r.o., kteří mají rovněž značné zkušenosti v oblasti
rozhlasového vysílání. Jedná se paní Věru Sýkorovou (ředitelka COUNTRY RÁDIO, s.r.o.), pan Tomáš
Domečka (programový ředitel), pan Pavel Bezouška (hudební dramaturg), pan Ing. Pavel Polák
(šéftechnik), pan Jiří Suchý (dramaturg) a další. K organizačnímu řešení získávání místních informací
žadatel uvádí, že má letité zkušenosti se spoluprací s místními orgány a institucemi k zajištění
regionálního - městského informačního servisu posluchačům. Kromě informací z magistrátu města
týkajících se událostí, které se dotýkají každodenního života obyvatel Brna (dopravní výluky, opravy a
uzávěry, odstávky vody, plynu a el. energie) budou do vysílání zařazovat i informace a sdělení dalších
institucí.
Technickou připravenost k zahájení vysílání žadatel dokládá podrobným popisem technického řešení
šíření signálu prostřednictvím nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak
v základním kritériu technické připravenosti hodnocen jedním bodem a je z technického hlediska dle
názoru Rady připraven k včasnému zahájení vysílání.
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Ke kritériu ekonomické připravenosti žadatel uvedl, že financovat program plánuje zvláštních zdrojů,
což je umožněno zejména dlouhodobým a kontinuálně pozitivním hospodářským výsledkem. Žadatel
platí včas veškeré své závazky včetně autorských poplatků. Společnost COUNTRY RÁDIO, s.r.o.
generuje rovněž pozitivní a dostatečně vysoký provozní kapitál. Jeho výše v současné době nejenže
pokrývá aktuální provozní potřeby společnosti, ale převyšuje i předpokládané provozní náklady nutné k
provozování programu Brno. Výdaje na jeho provoz budou tedy rovněž hrazeny z vlastních krátkodobých
zdrojů. Finanční spolehlivost žadatele i jeho vlastníků byla doložena bankovními retencemi, účetní
závěrkou a přílohou k účetní závěrce. Vzhledem k t o m u , že Rada nemá ve vztahu kdosavadnímu
podnikání žadatele žádných negativních poznatků a svá tvrzení ohledně finanční připravenosti žadatel
doložil, přidělila Rada tři ze tří možných bodů.
Dále Rada hodnotila transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení §
17 odst. 1 písm. b). Žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným
společníkem je právnická osoba, společnost MM Praha s.r.o. Majoritním (84%) vlastníkem společnosti
Mil Praha s.r.o. je společnost Metro Radio International, L L C , která je vlastněna irskou společností
Communicorp Group Limited, přičemž 100%-ním vlastníkem společnosti Communicorp Group Limited je
fyzická osoba Denis O'Brien. Stejně tak jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů v
žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna a Rada
kritérium transparentnosti vyhodnotila jako splněné.
Rada přistoupila k hodnocení přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti
stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Zde bylo žadateli přiděleno šest bodů a celkově bylo toto základní
kritériu vyhodnoceno jako částečně splněné.
Co se týče mluveného slova, jeho rozsah žadatel stanovil rozmezí 7 - 12 %, v průměru jde dle žadatele
o podíl 10% mluveného slova z vysílacího času. Takto navržený parametr však nedosahuje střední
hodnoty na území již pokrytém. Žadatel v předloženém projektu uvádí, že veškeré pořady sílané Country
Radiem jsou autorské, jejich podíl tedy činí 100%. Vzhledem k t o m u , že parametr podílu autorských
pořadů nebylo možné na již pokrytém stanovit, byl žadateli udělen jeden bod. Zpravodajské a servisní
budou na programu Country Radio vysílány v pracovních dnech mezi 05:00 - 09:00 každou půlhodinu.
Od 9:00 do 18:00 každou hodinu s výjimkou 11:00 a 14:00 kdy budou vysílány rozšířené kulturní
pozvánky s akcentem na region. Takto navržený rozsah zpravodajství dosahuje střední hodnoty na
pokrytém území.
Z hlediska lokalizace programu byl projekt žadatele ohodnocen třemi ze tří možných bodů. V nové
lokalitě předpokládá žadatel zájem o stávající ověřený program i hudební obsah Country Radia, nicméně
v oblasti provede také hudební testy a dotazování respondentů na program. Samozřejmostí bude
doplnění Kulturních pozvánek o místní nabídku zaměřenou přímo na lokální trh a další program určený
pro posluchače tohoto regionu. Pro brněnský region počítá účastník s rozšířením zpravodajského servisu
0 události z této lokality, v jehož části bude informovat o počasí na jižní Moravě a nedílnou součástí bude
1 dopravní servis. V programu dále nebudou chybět soutěže o vstupenky na nejrůznější kulturní a
společenské akce, v pořadu Ozvěny osadních ohňů jsou připraveny rozhovory se zástupci trampských
osad v regionu Brno a v prime-time části vysílání budou uváděny všechny význačné události zaměřené
na country, folk, bluegrassovou a trampskou scénu. Orientace na užší lokalitu bude realizována zejména
formou spolupráce s místními kulturními stánky a zajistí dostatek informací o kulturním dění v Brně, které
se následně promítnou do vysílání Country Radia.
Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů na pokrytém území Rada z hlediska
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že formát navrhovaný účastníkem, tedy country,
folk, trampské písně, bluesgrassová hudba a gospel doplněné největšími českými popovými hity 60.let, je
již na pokrytém území zastoupena, a to ve vysílání více než tří programů (FREKVENCE 1, Hitrádio
Magic, RADIO ČAS - FM, Rádio IMPULS). Vzhledem k tomu a k faktu, že žánrová nabídka žadatele není
neobvyklá na pokrytém území, nesplňuje parametry Manuálu, žadatel ani v tomto dílčím kritériu na
bodové ohodnocení nedosáhl.
Cílovou skupinu posluchačů vymezil žadatel věkovým rozmezím 35 - 79 let, pro ženy i muže stejným
dílem. Přesahy věkové kategorie posluchačů jsou na obě strany (25 - 89 let) přičemž přesah nad 79 let je
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poměrně unikátní. Průměrný věk posluchače z Brna či jihomoravského kraje je přibližně 40 let. Pro takto
vymezenou vyšší věkovou kategorii na daném území vysílají pouze dvě rádia, jejichž hudební formát je
však od formátu žadatele odlišný a Rada přidělila jeden bod. Taktéž učinila i v případě dalšího dílčího
kritéria, tedy programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu, neboť jsou dle názoru Rady pro danou
skupinu vhodně zvoleny a celou ji saturují. Jako konkrétní programové prvky žadatel uvádí speciální
publicistické pořady (rozhovory s úspěšnými podnikateli a reprezentanty zajímavých profesí), turistické
soutěže, hudba cílená na horní hranici věkové kategorie.
V předposledním základním hodnoceném kritériu přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve
smyslu § 17 odst. 1. písm. e) účastník dosáhl vysokého hodnocení pěti z šesti možných bodů a byl
vyhodnocen jako splňující toto kritérium. Základní dílčí kritérium vlastních autorských pořadů bylo
ohodnoceno dvěma body ze dvou možných. Jak již bylo uvedeno, veškeré pořady vysílané programem
Country Rádio jsou vyrobené autorsky. Jako příklady vlastních pořadů žadatel uvádí například Autorský
pořad Miloně Čepelky z Divadla Járy Cimrmana, který mapuje zajímavé knižní novinky, autorský pořad
Jiřího Suchého o semaforských písničkách a hudebních lahůdkách dob dávno minulých s podtitulem To
všechno odnesl čas, autorský pořad Y. Přenosilové zaměřující se na hudební profily interpretů, novinky,
rozhovory s hosty, Ozvěny Osadních ohňů, autorský pořad muzikanta a trampa Tonyho Linharta, pořad
Country Time - o klasické a současné americké country music a další. Podporovat začínající umělce
bude žadatel prostřednictvím pořadu Talent Country Radia, což je každoroční, dnes již prestižní,
populární soutěž hudebních skupin a interpretů. Dvouměsíční nábor, vyhodnocení a pravidelná
prezentace nejlepších interpretů ročníku proběhne přímo ve vysílání. Vítěz, dle hlasování posluchačů, je
představen na tradičním festivalu Country Fontána, kde živě zahraje. Nejúspěšnější interpreti jsou
zařazováni do playlistu Country Radia. Tato svá tvrzení žadatel také v projektu doložil.
V poslední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení základního kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje
kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g). Žadatel menšiny
identifikuje jako občany Slovenské republiky, Ukrajiny a Rómy, v projektu pak uvedl velmi podrobné
statistiky počtu menšin na území města Brna. Nejpočetnější, nejméně integrovanou a nejvíce sociálně
vyloučenou národnostní menšinou v Brně jsou Romové, kterých dle kvalifikovaných odhadů žije na území
města Brna cca 1 5 - 1 7 tis. Country Rádio spolupracuje na mnoha etnických a multikulturních festivalech
a dává příležitost prezentaci jejich interpretů ve svém vysílání. Vzhledem k t o m u , že žadatel svá tvrzení
ohledně menšin v projektu doložil, Rada kritérium vyhodnotila jako splněné, přidělením tří ze čtyř
možných bodů.
Rada ve svém hodnocení žadatele COUNTRY RÁDIO s.r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti významné
pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b), zde byla shledána obdobná míra
naplnění jako u vítězného žadatele. Projekt tohoto žadatele se svým celkovým hodnocením nejvíce
přiblížil projektu vítězného žadatele, v základním kritériu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) jej dokonce
v některých aspektech předčil. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči COUNTRY RÁDIO s.r.o. licence
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení §
17 odst. 1 písm. c), kde žadatel neuspěl zejména v porovnání základního dílčího kritéria hudebního
formátu a dále též skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1 písm.
g).

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení RADIO BONTON a.s., který požádal o udělení licence k provozování programu RÁDIO
BONTON se základní programovou specifikací hudební HitRadio doplněné informacemi.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a). Po vyhodnocení jednotlivých základních dílčích kritérií
Rada přidělila žadateli za naplnění tohoto základního kritéria sedm bodů a celkově jej vyhodnotila jako
splněné.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání kombinací vlastních zdrojů, provozních výnosů projektu a doplnění prostředků od skupiny
Lagardere ČR, s níž je majetkově propojen. Dále, jak doloženo bankovní informací Komerční banky a.s.,
by účastník řízení mohl využít bankovního úvěru. Dílčí kritérium způsobu financování programu je touto
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realistickou kombinací zdrojů podle názoru Rady naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků
žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi,
rozvahou i výkazem zisků a ztrát společnosti a Radě není z úřední činnosti známo nic, co by mělo takové
závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Stejně kladně byl žadatel hodnocen ve většině základních dílčích kritérií vztahující se k organizační
připravenosti. Účastník řízení je již řadu let úspěšným provozovatelem terestrického i internetového
rozhlasového vysílání - úspěšně provozuje několik hudebních streamů. Je majetkově spojen s Evropskou
mediální skupinou Lagardere, která provozuje v ČR 4 terestrická rádia (Frekvence 1, Evropa 2, Bonton a
Dance) a celkem 35 internetových rádiích s různým tematickým a hudebním zaměřením. Další desítky
rádií pak provozuje i v rámci celé Evropské unie a je tak dle uvážení Rady z organizačního hlediska plně
připraven k zahájení vysílání. Rada kladně zhodnotila i zkušenosti statutárních orgánů žadatele
s podnikáním v oblasti rozhlasového vysílání. Personálními garanty na postech statutárních orgánů jsou
Michel Fleischmann a Miroslav Hrnko, který současně vykonávají řídící funkce presidenta a výkonného
ředitele společnosti a skupiny Lagardere v ČR a na Slovensku. Na poli rozhlasového vysílání působí
Michel Fleischmann v ČR od roku 1991, kdy stal u zrodu privátního rozhlasového vysílání a vedl a
doposud vede nejúspěšnější privátní rozhlasové stanice v ČR. Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém
odvětví od roku 1996. V projektu Pigy Rádio se pak angažují další zkušení řídící spolupracovníci, kteří
dlouhodobě působí ve skupině Lagardere a společnosti RÁDIO BONTON, a.s. O řízení projektu se stará
Martin Pokorný, který v rádiích na řídících funkcích působí od roku 2005, v oblasti rozhlasového vysílání
se však pohybuje již od roku 1999. Mezi dalšími zkušenými pracovníky lze uvést Zdenku
Chocholoušovou, Michaelu Kocourkovou nebo Pavla Matyáše. Jako nedostatečné Rada shledala pouze
naplnění dílčího kritéria organizační řešení získávání místních informací, neboť žadatel uvádí, že
k uvedenému účelu využije stávající pobočku v Brně.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v dílčím kritériu vztahujícím se k
technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska připraven
k včasnému zahájení vysílání.
Rada dále hodnotila kritérium transparentnosti vlastnických vztahů žadatele dle § 17 odst. 1 písm. b).
Žadatel má právní formu akciové společnosti, jejímž jediným akcionářem je právnická osoba - společnost
LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, 750 08 Paříž, 28 Rue Francois ler, Francouzská
republika. Ohledně vlastnické struktury jediného akcionáře žadatele z údajů sdělených žadatelem
vyplývá, že společnost LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA, je členem holdingu, kde
holdingovou společností je společnost Lagardere SCA, Francie, která je držitelem konsolidovaného
akciového podílu ve společnosti LAGARDERE ACTIVE RÁDIO INTERNATIONAL,SA v rozsahu 99,18%,
na jehož základě reálně, z hlediska rozhodovacích oprávnění akcionáře disponuje absolutní majoritou (to
vyplývá ze str. 26 a str. 186 Reportu dodaného žadatelem). Pokud jde o vlastnickou strukturu společnosti
Lagardere SCA, akciový kapitál společnosti Lagardere SCA byl ke dni 31.12.2010 rozdělen na 131 133
286 ks akcií, přičemž ke stejnému datu společnost evidovala celkem 73 068 akcionářů. Žadatel doložil
dostupné aktuální údaje, pokud jde o známé akcionáře společnosti a osoby mající vliv na její řízení. Akcie
společnosti Lagardere SCA jsou veřejně obchodovány prostřednictvím americké akciové burzy The New
York Stock Exchange (NYSE) - Euronext Paris.
Pokud jde o základní dílčí kritérium znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci,
přiklonila se Rada k hodnocení jedním bodem, neboť přece jen lze z podkladů doložených žadatelem
zjistit osobu, která má patrně významný individuální podíl na kontrolující společnosti - pan Arnaud
Lagardere. S ohledem na zřejmě velmi rozptýlenou další vlastnickou strukturu osoby ovládající jediného
akcionáře je zde značně omezeno i judikaturou správních soudů akcentované nebezpečí skrytého
zneužití médií k prosazování partikulárních politických, ekonomických či jiných soukromých zájmů. Za
situace, kdy jediný akcionář žadatele je vlastněn jediným subjektem a potud je tak vlastnická struktura
relativně jednoduchá, přičemž zároveň skupina Lagardere je Radě známa z její úřední činnosti a jedná se
o subjekt významný s dlouhodobou tradicí v oboru mediálního podnikání, nebylo by podle názoru Rady
namístě hodnotit toto základní dílčí kritérium jako nesplněné. Taková je správní úvaha Rady ve vztahu k
aktuální situaci v době podání žádosti o licenci, pokud však jde o druhé dílčí kritérium - předpoklady pro
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transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady pro stálou zjistítelnost
koncových vlastníků do budoucna - rozhodla se Rada ve vztahu k němu bod nepřidělit a tedy
nepovažovat jej za splněné, neboť ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně
rychle a navíc s ohledem na vlastnickou strukturu zcela mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní
databáze.

Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. V rámci tohoto kritéria byla hodnocena následující základní dílčí kritéria, po
jejichž objektivizovaném porovnání Rada dospěla k závěru o částečném splnění tohoto základního
kritéria.
Podíl mluveného slova ve vysílání RÁDIA BONTON neklesne dle žadatele pod hranici 8% vysílacího
času s tím, že zpravodajské pořady pak budou tvořit minimálně 4 % mluveného slova. Tento údaj však
nedosahuje střední hodnoty mluveného slova ve vysílání programů již na daném území zachytitelných.
Účastník řízení neuvedl v předloženém projektu podíl autorsky vyrobených pořadů, pouze jejich obsah.
Rádio Bonton bude vytvářet speciální autorské pořady, soutěže s filmovými melodiemi, písničky na přání,
rozhovory apod. Vzhledem k t o m u , že střední hodnota podílu autorských pořadů ve vysílání již
zachytitelných programů není možné na daném území stanovit, přidělila Rada jeden možný bod. Jak již
bylo zmíněno, žadatel stanovil podíl zpravodajských a servisních informací ve vysílání jeho podílem na
celkovém objemu mluveného slova, konkrétně 4 % z mluveného slova. Vzhledem k nedostatečnému
podílu mluveného slova celkově, Rada shledala i dílčí kritérium podílu zpravodajských a servisních
informací jako nedostatečné a bod nepřidělila.
Naopak plným počtem přidělených bodů Rada vyhodnotila naplnění základního dílčího kritéria lokalizace
programu. Dle tvrzení žadatele je program RÁDIA BONTON v plném rozsahu originální a nepřebíraný
od jiného provozovatele. Program RÁDIA BONTON bude zaměřen na kontakt s lidmi žijícími na území
pokrytém signálem. V programu se žadatel zaměří na informace z dané lokality, výměnu zkušeností mezi
posluchači a budování místní komunity.
Hudební formát navrhovaný žadatelem sestává ze současných českých a zahraničních novinek, ale í ze
zavedených hitů posledních let s minimálně 50% podílem domácí produkce, myšleno české a slovenské.
Podíl hudby vydané v posledních letech neklesne pod 40% celkového objemu vysílacího času. Hudba na
RÁDIU BONTON má být bez žánrové vyhraněnosti napříč všemi styly včetně country a folku. Vzhledem
k takto široce pojatému formátu je logicky počet programů s obdobným formátem roven počtu programů
zachytitelných na již pokrytém území. I přes žánrovou nevyhraněnost programu žadatele však Rada
dospěla k závěru, že formát vyhovuje požadavkům Manuálu, neboť některé okrajové žánry nejsou na
daném území zastoupeny.
Cílovou skupinu recipientů účastník definoval jako posluchače ve věku 1 4 - 4 9 let s přesahy na obě
strany. Takto navržená cílová skupina je však již na pokrytém území sanována, a to programy
s obdobným formátem. Žadatel v projektu ani v rámci veřejného slyšení neuvedl žádné programové prvky
ve vazbě na cílovou skupinu a ani v tomto dílčím kritériu žadateli nebyl bod přidělen.
V základním kritériu přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby dle § 17 odst. 1 písm. e) byl žadatel
ohodnocen třemi body z šesti možných a tedy částečně splňující toto kritérium. Žadatel bude vysílat
speciální autorské pořady, soutěže s filmovými melodiemi, písničky na přání i rozhovory. Plánuje též do
budoucna zavedení speciálního programového odpojení pro území pokrytá signálem z vysílače v Brně.
Lokální programový autorský blok bude naplněn informacemi o kulturním a společenském dění v regionu,
informace o činnosti místní správy a samosprávy a bude vytvářen místní redakcí v Brně. K základnímu
dílčímu kritériu podpory začínajících umělců žadatel na veřejném slyšení uvedl, že v současné době už
žadatel vysílá a také vysílal „Bonton live", avšak další podporu pro město Brno žadatel neuvedl ani dále
nedoložil a byl mu přidělen pouze jeden bod ze dvou možný, stejně jako u předcházejícího dílčího
kritéria. Co se týče podpory kulturních a akcí, žadatel uvádí, že jeho vysílání bude zaměřeno na
informace místního, nikoliv národního významu, ať už jde o kulturní pozvánky, informace o životě
elementárních jednotek občanské společnosti, zpravodajství, dění v samosprávě apod. Žadatel svá
tvrzení v tomto ohledu Radě žádným způsobem nedoložil a na plné bodové ohodnocení opět nedosáhl.
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Jako zcela nesplněné Rada vyhodnotila poslední základní kritérium přínosu žadatele k zajištění
rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g). V projektu
žadatel k základnímu dílčímu kritériu identifikace menšin uvedl, že nebude nevytvářet pozitivní
diskriminaci menšin. Na temže trval také na veřejném slyšení a Rada nemohla než nepřidělit žádný bod.
Jako způsob podpory žadatel v projektu uvedl, že už samotný obsah rádia se bude díky hudbě snažit
bourat jakékoli bariéry na poli teritoriálním, sociálním, společenském a lifestylovém. Cílem rádia je
menšiny spojovat a hledat společné jmenovatele pro různé skupiny. V rámci veřejného slyšení ještě
uvedl, že menšiny jsou integrální součástí společnosti i programu, takže žadatel nemá ve svém vysílání
vyloženě „okénko" pro nějakou specifikovanou menšinu, protože by dle svých slov pro ni vytvářeli ghetto
tím, že by ji označoval. Vzhledem výše uvedenému Rada nemohla než toto základní kritérium vyhodnotit
jako nesplněné.
V celkové hodnocení společnosti RÁDIO BONTON, a.s. Rada shledala naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence podle § 17 odst. 1 písm. a) ve stejné míře jako vítězný žadatel.
Rozdílovými kritérii, pro která nebyl žadatel vyhodnocen jako vítězný, bylo kritérium transparentnosti
vlastnických vztahů dle § 17 odst. 1. písm. b), konkrétně dílčí kritérium transparentnost převodů až po
koncové vlastníky do budoucna, neboť s ohledem na vlastnickou strukturu je možné důvodně
předpokládat, že ke změnám v osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle zcela mimo
kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze. Dalšími rozdílovými kritérii byla kritéria ve smyslu §
17 odst. 1. písm. c), e) neboť jejich naplnění shledala Rada jako částečné, a to s výše popsaných
důvodů. Základní kritérium ve smyslu § 17 odst. 1. písm. g) pak bylo vyhodnoceno jako nesplněné.

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení MAX LOYD, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání rozhlasové
stanice s názvem programu DANCE RÁDIO a základní programovou specifikací informační a hudební
rádio.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., přičemž dospěla k závěru, že
žadatel toto kritérium splnil.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, obchodní plán pro projekt rádia
DANCE vychází a navazuje na již existující rádio DANCE vysílající na již dříve přidělených kmitočtech.
Plán je sestaven na základě marketingového průzkumu potřeb posluchačů jak celoplošně, tak speciálně v
předmětné lokalitě. Dále byly provedeny prognózy vývoje mediálního resp. reklamního trhu v
následujících letech, vyhodnocena konkurence v daném segmentu a zváženy všechny investiční i
nákladové vstupy projektu. Na základě všech uvedených analýz byla provedena analýza proveditelnosti a
následně navržen obchodní plán projektu v dále popsané struktuře. Hlavním zdrojem příjmů jsou příjmy z
reklamního trhu. Rádio DANCE je pevnou součástí produktového portfolia rozhlasového zastupitelství
Regie Rádio Music, spol. s r.o. a je zařazeno do rozhlasových kupláží Regie Rádio Music s.r.o. zejména:
RRM Total a RRM 24 (Impuls, Frekvencel, Evropa2, RockZone105,9, Bonton a Dance Rádio). Projekt
bude vyžadovat i externí financování v celkové výši 4 mil Kč v prvních dvou letech. Financování bude
zajištěno půjčkami v rámci skupiny Lagardere, popřípadě částečně muže být poskytnuto financování
Komerční bankou, a.s. (viz. Příloha Bankovní informace). Schopnosti samofinancování je dosaženo v
roce 2015 s tím, že veškeré externí půjčky budou splaceny v roce 2018. Celková návratnost je tedy
projektována v pětileté perspektivě, v následujících letech by měl projekt generovat již disponibilní zisk.
Základní dílčí kritérium způsobu financování programu je touto realistickou kombinací zdrojů podle
názoru Rady naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena
pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovními referencemi a Radě není z úřední činnosti
známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky
připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu, což se projevilo
v plném bodovém ohodnocení tohoto základního dílčího kritéria.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Společnost Max Loyd s.r.o. je již přes
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sedm let úspěšným provozovatelem rozhlasového vysílání. Je majetkově spojena s Evropskou mediální
skupinou Lagardere, která provozuje v ČR 4 terestrická rádia (Frekvence 1, Evropa 2, Bonton a Dance) a
celkem 35 internetových rádiích s různým tematickým a hudebním zaměřením (můžeme jmenovat
například Božské rádio, Československá diskotéka, Teenage, Trampská osada, Classic, Romantika,
Legendy, Teenage Rock a další) nebo unikátní projekt YouRadio, který dle preference uživatele přehrává
nejen zvolený hudební žánr, ale také mluvené slovo a zpravodajství. Na Slovensku skupina provozuje
rádio Europa 2 a v zemích EU další desítky rádií. Personálními garanty na postech statutárních orgánů
jsou Michel Fleischmann a Miroslav Hrnko, který současně vykonávají řídící funkce presidenta a
výkonného ředitele společnosti a skupiny Lagardere v ČR a na Slovensku. Na poli rozhlasového vysílání
působí Michel Fleischmann v ČR od roku 1991, kdy stal u zrodu privátního rozhlasového vysílání a vedl a
doposud vede nejúspěšnější privátní rozhlasové stanice v ČR. Miroslav Hrnko působí v rozhlasovém
odvětví od roku 1996 a prošel cestu od řízení malých rozhlasových stanic, přes regionálního ředitele až
na post provozního a později výkonného ředitele společnosti a skupiny Lagardere v ČR. V projektu
Dance rádia se pak angažují další zkušení řídící spolupracovníci, kteří dlouhodobě působí ve skupině
Lagardere a společnosti Max Loyd. O řízení projektu se stará Martin Pokorný, který v rádiích na řídících
funkcích působí od roku 2005, od roku 1999 pak působil v rádiích na pozicích moderátor, redaktor a
zprávař, dále pak Lumír Skokan, programový ředitel Dance rádia, který na řídicích rozhlasových funkcích
působí již šest let.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím
se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným,
jejímiž společníky jsou:
fyzická osoba - Kateřina Lojdová, obchodní podíl 33%
fyzická osoba - Michel Fleischmann, obchodní podíl 33%
právnická osoba - RMC s.r.o., obchodní podíl 34%.
V absolutní hodnotě největší obchodní podíl na společnosti žadatele má tak sice právnická osoba RMC
s.r.o., jejímiž největšími společníky jsou společnosti Lagardere Active ČR, a.s. a INFINITIV spol. s r.o.,
většinový podíl 66% na společnosti žadatele je však pod kontrolou uvedených fyzických osob.
Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci se
Rada přiklonila spíše k hodnocení jedním bodem, když z vlastnické struktury žadatele jsou známi
vlastníci v souhrnu majoritního podílu na společnosti žadatele, byť jde o dvě fyzické osoby. Tyto dvě
fyzické osoby společnou silou svých obchodních podílů mohou vykonávat rozhodující vliv na činnost
žadatele o licenci. Rovněž u základního dílčího kritéria předpokladů pro transparentnost převodů podílů v
žadateli a s tím souvisejících předpokladů pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna se
Rada přiklonila k udělení jednoho bodu. Společnosti s ručením omezeným (tuto právní formu má i
žadatel) mají společníky zapsány v obchodním rejstříku. Ve většině je přitom vlastnická struktura
žadatele otevřená a skýtá tedy předpoklad, že faktické změny vlastnických poměrů v rozsahu
přinejmenším majoritního 66 % podílu na žadateli budou patrné a zjistitelné z českého obchodního
rejstříku a budou podléhat pravomoci Rady v souladu s jejími oprávněními danými zákonem č. 231/2001
Sb. Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze uvést, že
vlastnické vztahy jsou stabilní po relativně dlouhou dobu více než pěti let, navíc při poslední změně šlo
pouze o vstup menšinového společníka - právnické osoby.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm.
c) zákona č. 231/2001 Sb. Po vyhodnocení všech základních dílčích kritérií Rada dospěla k závěru o
částečném naplnění tohoto základního kritéria.
V základním dílčím kritériu mluveného slova byl žadateli přidělen jeden bod ze tří možných. Podíl
mluveného slova stanovil žadatel na 6% z celkového týdenního vysílacího času, což však nepřevyšuje
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střední hodnotu tohoto parametru na již pokrytém území. Podíl autorsky vyrobených pořadů bude
dosahovat minimálně 30% z celkového vysílacího času. Jak již bylo opakovaně uvedeno, střední hodnota
podílu autorských pořadů ve vysílání již zachytitelných programů není možné na daném území stanovit a
přidělila Rada jeden možný bod. Podíl zpravodajských a servisních informací žadatel stanovil odkazem
na celkový podíl mluveného slova (6%). Nicméně ani takto široce definovaný parametr žadateli bod
v tomto dílčím kritériu nezajistil, neboť jeho střední hodnota v programech vysílaných na již pokrytém
území je vyšší.
Jedním bodem ze tří možných Rada ohodnotila také základní dílčí kritérium lokalizace programu.
K nově vyráběnému programu žadatel uvádí, že program na Dance radiu je z větší části originální. Z
větší části proto, že existuje celá řada zaměřených programů na danou cílovou skupinu, která je aktuálně
„nakupována" a vysílána jako „konzerva". V programu se objevují přední světoví djs a jejich autorské
pořady které jsou exkluzivně vysílány pro Českou republiku na Dance radiu. Patří mezi ně ASOT - Armin
Van Buuren, VANDIT - Paul Van Dyk, TATW - Above & Beyond, FSOE - Aly & Fila, GDJB - Markus
Schulz, GLOBAL - Carl Cox a další, které jako jediné rádio v ČR přinášíme posluchačům. Díky velikosti a
síle naší společnosti zajišťuje žadatel od rozhlasových partnerů v zahraničí to nejlepší ze světa taneční
hudby a přináší tak na český rozhlasový trh ty nejkvalitnější produkty, na které by jinak nedosáhl. Cena
těchto produktů skáče do astronomických výšek, ale vzhledem k partnerům projektu je toto pro žadatele a
tím pádem i českého posluchače dosažitelné. Výše uvedené pořady jsou nejposlouchanějšími prvky ve
večerním vysílání Dance radia. Takto popsaný nově vyráběný program Rada ohodnotila jedním bodem.
Naopak žádné body nepřidělila žadateli ve zbývajících dílčích kritériích, tedy orientaci na region a užší
lokalitu. V rámci veřejného slyšení žadatel uvedl, že orientace na region se bude realizovat v rámci hudby
a pořadů, které jsou vysílány autorsky a promo na určité „eventy" a programy, které se v d a n é m regionu
odehrávají, ať jde o koncerty nebo DJ vystupující v klubech. Žádný specifický příklad orientace na region
však žadatel neuvedl, stejně tak neuvedl, jakým způsobem se bude orientovat na užší lokalitu, z čehož
vyplynulo nízké hodnocení tohoto dílčího kritéria.
Hudební formát účastník identifikuje jako UC (Urban Contemporary). Uvedený formát spočívá v
zaměření na cílovou skupinu od 15 do 35 let. Jde o městskou populaci, kterou ostatní komerční rádia
hudebně a informačně neuspokojují. Široký playlist radia obsahuje vše od klasické taneční hudby, trance,
elektra, house, grime, electroclash a zaměřuje se i na českou taneční scénu. Taneční hudba, jako nosný
žánr celého vysílání, neobsahuje žádný z programů na pokrytém území zachytitelný, nicméně je již
obsažen ve vysílání dvou programů, ve kterých je zastoupen více než okrajově a Rada se rozhodla
přidělit jeden bod ze dvou možných. Stejně tak učinila v případě dílčího kritéria podílu formátu na daném
území, neboť přestože žánrová nabídka žadatele není neobvyklá na pokrytém území, i tak vyhovuje
parametrům Manuálu.
Z hlediska cílové skupiny bylo žadateli přiděleno po jednom bodu v obou hodnocených dílčích kritériích.
Základní cílovou skupinou jsou dle žadatele lidé žijící ve velkých městech naší země. Věk cílové skupiny
definoval jako 1 5 - 3 5 let, ale s přesahem na obě strany, tedy 1 2 - 4 5 let. Ačkoliv je zaměření na danou
věkovou kategorii v regionu poměrně hojně zastoupeno, jedná se především o programy rozdílných
hudebních formátů. K programovým prvkům ve vazbě na cílovou skupinu účastník uvedl, že se bude
jednat hlavně zaměření hudební, tedy že každý programový prvek, který je na Dance radiu vysílán, má
zaměření na určitou cílovou skupinu, například na mladé od 15 do 35 let, avšak hlavní roli hraje zaměření
na daný hudební styl.
V předposlední řadě Rada přistoupila k vyhodnocení základního kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj
původní tvorby dle § 17 odst. 1 písm. e). Žadateli zde byl přidělen pouze jeden bod z šesti možných a
celkově bylo kritérium vyhodnoceno jako nesplněné. Jeden bod ze dvou možných byl přidělen za vlastní
autorské pořady žadatele, přičemž dle jeho vyjádření se jedná o vytváření specializovaných pořadů o
trendech, nových technologiích, nových hudebních projektech a mladých umělcích a jejich aktivitách.
Podpora začínajících umělců má dle účastníka spočívat ve vytváření specializovaných pořadů o
trendech, nových technologiích, nových hudebních projektech a mladých umělcích a jejich aktivitách. Ve
vysílání dává žadatel přednost živé produkci, čili LIVE vysílání (DANCE CONFERENCE, CLIMAX,
CLUBMIX), která vtahuje posluchače do dění vysílání a tím se stává interaktivní prostřednictvím nejen
živých telefonátů, ale v neposlední řadě komunikací s posluchači všemi možnými způsoby, které
současné technologie poskytují. Pořady jsou zaměřeny na rozličné hudební styly, které jsou trendem
klubů ve velkých městech. Jde ale i o pořady zabývající se problematikou Evropské unie a novinkách z
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Bruselu, tedy pořady mladých Evropanů. Takto popsaná podpora začínajících umělců je dle názoru Rady
nedostatečná. Pokud jde podporu kulturních akcí, Dance rádio v současné době spolupracuje s několika
promotéry v České republice napříč všemi městy. To znamená, že veškeré koncerty a pořady, které jsou
zaměřeny právě na hudební styl, který Dance rádio vysílá, podporuje žadatel formou mediálního
partnerství, přímých přenosů tak, aby se to dostalo k opravdu širšímu spektru posluchačů. K takto pojaté
podpoře by Rada neměla námitek, nicméně žadatel svá tvrzení žádný způsobem nedoložil do správního
spisu a nemohly mu tak být přiděleny žádné body.
Stejně, tedy jako nesplněné, Rada vyhodnotila poslední základní hodnocené kritériu, a to přínos
žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm.
g). Jediný bod žadatel obdržel za identifikaci menšiny. Největší menšinou jsou dle zjištění žadatele
Slováci žijící v Brně, takže i pro ně v současné době vysílá slovenské „sety" zpracované slovenskými DJ,
které prezentují právě slovenské DJ a slovenské tvůrce. Menšiny žadatel plánuje na brněnském kmitočtu
podporovat tak, jak mu ukládají licenční podmínky pro stávající vysílače v Praze. Takto navržená podpora
menšin spolu s absencí jakéhokoliv doložení konkrétního způsobu podpory vedla k neudělení bodů a
tedy závěru uvedenému výše.
Rada ve svém hodnocení žadatele MAX LOYD, s.r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b), zde byla shledána obdobná míra naplnění
jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči MAX LOYD, s.r.o. licence k vysílání
udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení § 17 odst. 1
písm. c), kde žadatel neuspěl zejména v porovnání dílčích kritérií orientace na region a orientace na užší
lokalitu. Výrazně níže než vítězný byl pak žadatel MAX LOYD, s.r.o. hodnocen v kritériích dle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. e) a g), a to z výše popsaných důvodů.

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení Rádio Student, s.r.o., který požádal o udělení licence k provozování vysílání
zpravodajské a publicistické stanice s podílem domácí i zahraniční hudební tvorby se zaměřením na
problematiku věkové posluchačské skupiny 1 5 - 2 6 let bez převzatých programů od jiných provozovatelů
vysílání pod názvem programu Free Rádio.
Nejprve Rada hodnotila kritérium ekonomické, organizační a technické připravenosti žadatele k
zajištění vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), které po správní úvaze vyhodnotila jako
splněné.
V každém z dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti, vyjma organizačního řešení
získávání místních informací, byl účastník řízení hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání
(včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska
organizačního. Účastník řízení má zkušenosti s provozováním rozhlasového vysílání, když od 1. května
2004 je provozovatelem soukromé rozhlasové stanice s názvem Rádio Student, resp. Free Rádio.
Jednatel účastníka řízení, Štěpán Plachý, se v oblasti profesionálního terestrického rozhlasového vysílání
pohybuje již 8 let. Stejně tak manažerský tým účastníka řízení lze považovat za zkušený, programový
ředitel a hudební dramaturg, pan Martin Kaminský, se v rádiové branži pohybuje od svých 16 let,
obdobně další pracovníci mají zkušenosti s ohledem na dlouhodobé provozování rozhlasového vysílání
tímto provozovatelem. Jedná se o Petru Papančevovou, Lubomíra Kundratu, Jana Balouška, Lubomíra
Kundratu či Romana Koloděje. Účastník řízení však dle názoru Rady není organizačně připraven na
získávání místních informací. Žadatel uvedl, že disponuje velkou sítí posluchačů-redaktorů, kteří jej
informují telefonem, mailem a v posledních letech i prostřednictvím sociálních sítí a to nejen v oblasti
Brna a jižní Moravy, ale i jiných míst v Česku. Více než 35 000 přátel na sociální síti Facebook jej denně
informuje o veškerém dění v jejich okolí (zábava, aktuality, živelné katastrofy apod.). Rada však toto
pojetí získávání místních informací nevyhodnotila jako vyhovující.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak v každém dílčím kritériu vztahujícím se k
technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je z technického hlediska dle názoru
Rady připraven k včasnému zahájení vysílání.
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Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zahájení a zajištění vysílání, žadatel je připraven
financovat zahájení vysílání z nových kmitočtů z vlastních zdrojů, které má k tomu účelu vyčleněny na
termínovaném účtu u banky, což žadatel také doložil potvrzením. Samotné provozování vysílání bude
žadatel financovat příjmy z prodeje reklamního času, což lze s ohledem na dlouhodobou existenci
žadatele považovat za reálné. Proto byl žadatel v dílčím kritériu způsobu financování vysílání hodnocen
jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé
jedním bodem, neboť žadatel existuje již více než 10 let, je tedy životaschopný a Radě není z úřední
činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho vlastníkům bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění
finančních závazků. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání,
přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímž
jediným společníkem je fyzická osoba - Ing. Michal Plachý. V dílčím kritériu znalost koncových vlastníků
v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen jedním bodem, neboť jediným společníkem
žadatele je fyzická osoba zapsaná jako společník v obchodním rejstříku. Stejně tak jsou dány
předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s t í m související předpoklady pro stálou
zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, proto i toto základní dílčí kritérium bylo u žadatele
hodnoceno jedním bodem. Vlastnická struktura žadatele je jednoduchá a otevřená. Společnosti s
ručením omezeným mají společníky zapsány v obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická
struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické změny se promítnou ve veřejném českém obchodním
rejstříku, budou pod kontrolou Rady a nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb. Žadateli bylo přiděleno šest bodů, což mělo za následek vyhodnocení tohoto
základního kritéria jako částečně splněného.
Podíl mluveného slova je u stanice Free Rádio větší, než je obvyklé u komerčních rádií. Podíl odpovídá
6 % až 12 % v pracovní dny a 5 % až 10 % ve víkendových dnech a dnech pracovního klidu. Obsahem
mluveného slova jsou i selfpromotion prvky vysílání, které jsou důležité pro posluchače z hlediska
snadnější orientace v náročnějším programovém schématu. Takto navržený parametr nedosahuje střední
hodnoty parametru ve vysílání programů již zachytitelných na daném území. Podíl autorsky vyrobených
pořadů žadatel stanovil jako 30% z mluveného slova. Vzhledem z nemožnosti určit střední hodnotu
parametru na již pokrytém byl žadateli předělen bod. Podíl zpravodajských a servisních informací bude
ve vysílání programu Free Rádio činit v každý pracovní den mezi 7. a 17. hodinou minimálně 1 minutu.
Tento parametr také nedosahuje střední hodnoty na již pokrytém území a Rada bod nepřidělila.
Základní dílčí kritérium lokalizace programu Rada ohodnotila dvěma body ze tří možných. Ocenila nově
vyráběný program, který je originální, vyráběný ve vlastních studiích a dle vyjádření žadatele kvalitativně
rovný celoplošným stanicím. Vzhledem k omezenému regionálnímu charakteru stávající stanice
provozovatele, daném nízkým výkonem jediné vysílací frekvence, doposud žadatel neměl příležitost
orientovat se na jiný prostor, než jen na současný region. Takto popsaná orientace na region není dle
názoru Rady dostatečná. Jedním bodem naopak Rada ocenila plánovanou orientaci na užší lokalitu,
která bude profilována především mluveným slovem (moderované informace, servis, zpravodajství,
zábava). Během celého dne bude Free Rádio vysílat informační bloky obsahově čerpající z aktuálního
dění na jižní Moravě včetně činností zájmových sdružení. Podstatná část těchto bloků bude vyhrazena
informacím, které jsou poskytovány neziskovými organizacemi zabývajícími se ve městě Brně sociálními
a poradenskými službami.
Co se týče hudebního formátu žadatele, Free Rádio bude nadále v rámci své programové a hudební
skladby alternativou k ostatním stanicím na pokrytém území. Jedná se o hudební stanici s formátem
CHR, se zaměřením na cílovou věkovou skupinu 15-26 let s informačním servisem obsahujícím místní,
regionální, národní a zahraniční informace. Zaměřuje se především na muziku stylu Eurodance s
vysokým podílem skandinávské a pobaltské taneční hudby. Kromě severské a pobaltské hudby tvoří
značný podíl také málo známá hudba z východoevropského regionu, zemí bývalého socialistického bloku
nebo zemí bývalého Sovětského svazu. Takto definovaný formát nabízejí na již pokrytém území méně
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než tři rozhlasové stanice (Free Radio, Radio Ethno) a žadateli byl přiznán jeden bod. Stejně tak Rada
učinila u dílčího kritéria podílu formátu na daném území, neboť žánrová nabídka žadatele je poměrně
neobvyklá a částečně splňuje požadavky Manuálu.
Žadatelem navržené cílová skupina, tedy posluchači ve věku 15-26 let, navržená cílová skupina je na
pokrývaném území sanována, a to i vysíláním programů s obdobným hudebním formátem. Jedním
bodem naopak bylo ohodnoceno dílčí kritérium programových prvků ve vazbě na cílovou skupinu. Ve
vysílání programu Free Rádio se žadatel nevyhýbá ani „choulostivým" tématům, která jsou pro cílovou
skupinu atraktivní. Každý týden je speciální vysílání s panem dr. Vladimírem Setínským, bývalým
poradcem ministra zdravotnictví, který přichází do rádia natáčet právě rozhovory s podněty našich
posluchačů, ať už psychologické, psychiatrické nebo sexuologické dotazy. Takto zvolené programové
prvky dle názoru Rady vhodně danou cílovou skupinu pokrývají.
Základním kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby dle § 17 odst. 1 písm. e) bylo
vyhodnoceno jako částečně splněné. Žadatel pro program Free Rádio vyrábí několik pořadů, které
vznikají zcela autorsky, například „Premiéra dne" - nejčerstvější hudební novinka doplněná o fundovaný
komentář hudebního experta Martina Kaminského, která přenáší hudební historii mezi nejširší masy
mladých posluchačů; hitparádový pořad „Italodance Chart" - nejširší dvouhodinová přehlídka italomuziky
a jediný rádiový pořad tohoto typu v České republice; hudební pořad „Mix by Mekki Martin" - mix
největších dubových hitů současnosti od českého deejaye z Brna, který je známým jménem především v
západní Evropě a na Baleárských ostrovech a další. Free Rádio se dle tvrzení účastníka stalo útočištěm
domácích hudebních interpretů (Verona, David Deyl, Mekki Martin, Klára Kolomazníková, Kamila
Hübsch, PK Project, El Nino, a mnoha dalších), sólově propaguje jejich aktuální hudbu ve formě vysílání
skladeb daných interpretů, ale také ve formě podpory jejich vystoupení na regionální úrovni. Vzhledem
k t o m u , že žadatel tato tvrzení doložil, Rada bod přidělila. Free Rádio prostřednictvím vysílání přináší
také lokální informace a v rámci informačních servisů (kultura, koncerty, představení, galerie, výstavy) se
zaměřuje na volnočasové a vzdělávací aktivity naší cílové skupiny. V tomto duchu rozvíjí programové
bloky a navazuje spolupráci s jednotlivými subjekty v regionu, kde si již mezi pořadateli vybudoval dobré
jméno. Žadatel je významným partnerem nebo spolupořadatelem několika významných brněnských akcí.
Jedná se např. Brněnský majáles, Tiěsto Brno 2011, Creamfields Central Europe, MISS Brno a další a
také v tomto základním dílčím kritériu Rada přistoupila k přidělení bodu.
V posledním základním hodnoceném kritériu, přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury
národnostních, etnických a jiných menšin dle § 17 odst. 1 písm. g) Rada přidělila plný počet čtyř bodů
a vyhodnotila jej jako splněné. Free Rádio zajišťuje ve svém vysílání rozvoj kultury národnostních,
etnických a jiných menšin v regionu, který již svým vysíláním pokrývá. Reflektuje silné národnostní
menšiny (romskou, slovenskou, arménskou, ukrajinskou) zvýšením podílu hudby s prvky romského
folklóru, slovenskými písněmi či arménskými a ukrajinskými skupinami. Ve vysílání, především ve
zpravodajství, zařazuje informace o akcích, které se dotýkají života menšin, spolupořádá nebo podporuje
hudební, společenské nebo sportovní akce včetně lokálních divadelních spolků profesionálních i
ochotnických nebo filmových premiér. Právě této skupině obyvatel a zároveň našim posluchačům nabízí
skutečnou mediální integraci. Věnujeme pozornost handicapovaným lidem a neinvazivním způsobem
aktivity handicapovaných skupin obyvatelstva začleňujeme do běžného vnímání ostatních občanů. Free
Rádio poskytuje podstatnou část informačních bloků neziskovým organizacím poskytujícím na Brněnsku
sociální a poradenské služby. Vzhledem veškerá tvrzení žadatele mají oporu ve správním spisu, Rada
nemohla, než toto základní kritérium ohodnotit velmi vysoko.
V celkové hodnocení společnosti Rádio Student, s.r.o. Rada shledala naplnění skutečností významných
pro rozhodnutí o udělení licence podle § 17 odst. 1 písm. a), b) a g) ve stejné míře jako vítězný žadatel.
Rozdílovými kritérii, pro která nebyl žadatel vyhodnocen jako vítězný, bylo kritérium dle ustanovení § 17
odst. 1. písm. c), zejména dílčí kritéria podílu zpravodajských a servisních informací a cílové skupiny
posluchačů. Nepatrně nižší hodnocení než vítězný žadatele obdržela společnost Rádio Student, s.r.o. i
kritériu dle ustanovení § 17 odst. 1. písm. e).

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost
účastníka řízení společnosti LONDA spol. s r.o., která předložila projekt metropolitního hudebněinformačního rádia RockZone 98, s hudebním formátem pro cílovou skupinu 20-40 let.
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Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění
vysílání podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru o naplnění
tohoto základního hodnotícího kritéria.
Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel je připraven financovat
vysílání z nových kmitočtů vlastními zdroji, což Rada považuje s ohledem na doložené výroční zprávy a
zprávy auditora, jakož i dlouhodobé provozování vysílání tímto žadatelem (Rádio IMPULS od roku 1998),
za reálné. Základní dílčí kritérium způsobu financování programu je tak podle názoru Rady v dostačující
míře naplněno. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele byla rovněž hodnocena pokaždé
jedním bodem, neboť byla doložena výročními zprávami a zprávami auditora a Radě není z úřední
činnosti známo nic, co by mělo takové závěry zpochybnit. Účastník řízení je tak podle názoru Rady
ekonomicky připraven k zajištění vysílání, přičemž je schopen jej zahájit včas v zákonném termínu.
V každém ze základních dílčích kritérií vztahujících se k organizační připravenosti byl účastník řízení
hodnocen jedním bodem, je tak na zajištění vysílání (včetně zahájení vysílání v zákonném termínu) podle
názoru Rady dostatečně připraven i z hlediska organizačního. Účastník řízení má zkušenosti
s provozováním rozhlasového vysílání, neboť je od roku 1998 provozovatelem vysílání programu Rádio
Impuls a od roku 2002 provozovatelem vysílání programu RockZone 105,9. Pan Ivan Baťka je jednatelem
účastníka řízení od roku 1995, Rainer Poelmann pak od roku 2007, zkušenost na straně statutárních
orgánů rovněž zcela dostatečná. Manažerský tým účastníka řízení lze také považovat za zkušený,
v žádosti o licenci jsou konkrétně uvedeni tři dostatečně zkušení vedoucí pracovníci. Účastník řízení je
organizačně připraven na získávání místních informací. Rada považovala za dostačující využití stávající
struktury žadatele (jako provozovatele celoplošného vysílání), a to i za situace, kdy deklarovaná
spolupráce nebyla nijak doložena.
Účastník řízení uvedl také v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti
k zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání pomocí
nových souborů technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu vztahujícím
se k technické připravenosti hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického hlediska
připraven k včasnému zahájení vysílání.

Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst.
1 písm. b), žadatel má právní formu společnosti s ručením omezeným, jejímiž společníky jsou:
fyzická osoba - Ing. Ivan Baťka, obchodní podíl 1/3
právnická osoba - EUROCAST GmbH Radio Venture & Management, Berlín, SRN,
obchodní podíl 2/3.
Právní forma společníka s největším podílem ve společnosti žadatele - právnické osoby je společnost
s ručením omezeným (SRN). Vlastnická struktura společníka s největším podílem ve společnosti
žadatele je následující:

3899-30

1.

Radio-Information Audio-Service Zwei GmbH,
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 €
Společníci:
1. NWZ Funk und Fernsehen GmbH & Co. KG - obch. podíly 3,5 mil. DM
2. Regiocast GmbH & Co. KG Kiel - obch. podíly 3,01 mil. DM
3. Stefanie Pehlke, roz. Blumenstock - obch. podíly 490 tis. DM

2.

Privater Sächsischer Rundfunk GmbH
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 €
Společníci:
REGIOCAST GmbH & Co KG

3.

VMG Verlags- und Medien GmbH & Co. KG
Komanditní společnost

Obchodní podíly ve výši 520.000,00 €
Společníci:
1. osobně ručící společník: Verlags- und Medien-Verwaltungsgesellschaft mbH,
Jediný společník - právnická osoba NWZ Funk und Fernsehen GmbH & Co.
2. komanditisté (výčet komanditistů je uveden v přílohách podání účastníka)
4.

REGIOCAST GmbH &. Co. KG
Komanditní společnost
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 €
Společníci:
1. osobně ručící společník REGIOCAST Verwaltungs GmbH
Jediný společník - právnická osoba REGIOCAST GmbH &. Co. KG
2. komanditisté (výčet komanditistů je uveden v přílohách podání účastníka)

5.

Rádio/ TELE FFH GmbH & Co. Betriebs-KG
Komanditní společnost
Obchodní podíly ve výši 520.000,00 €
Společníci:
1. osobně ručící společník: Ohnesorge, Gebhard, Bad Vilbel, * 29.01.1937
Osobně ručící společník: Rádio / Tele FFH GmbH, Frankfurt nad Mohanem
2. komanditisté (výčet komanditistů je uveden v přílohách podání účastníka)

Ohledně základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání žádosti o licenci je
podle názoru Rady možné poté, co žadatel obsáhle podrobněji specifikoval vlastnickou strukturu svého
majoritního společníka, přiklonit se k hodnocení tohoto základního dílčího kritéria jedním bodem.
Z rozsáhlé přílohy doplňujícího podání žadatele je současná vlastnická struktura majoritního společníka
žadatele zjistitelná v dostatečné míře, přičemž lze zohlednit i zároveň vysvětlované specifikum
německého právního prostředí v této oblasti. Vlastnická struktura tedy je značně složitá, avšak na
základě doplnění podaného žadatelem nyní zjistitelná v takové míře, aby bylo možné dohledat též
konkrétní osoby s významnými majetkovými podíly ovládající vlastnickou strukturu majoritního společníka
žadatele.
Pokud jde o předpoklady pro transparentnost převodů podílů v žadateli a s tím související předpoklady
pro stálou zjistitelnost koncových vlastníků do budoucna, zde - ačkoliv z doplnění podaného žadatelem
lze zjistit konkrétní aktuální údaje o vlastnické struktuře jeho majoritního společníka - je třeba se podle
názoru Rady přiklonit k ohodnocení tohoto základního dílčího kritéria nulou bodů. Vlastnická struktura
majoritního společníka žadatele je velmi komplikovaná, o čemž svědčí rozsah jejího popisu. Takto složitá
vlastnická struktura, byť může být dána specifiky německé právní úpravy, nepřispívá k otevřenosti
žadatele a nedává do budoucna předpoklady pro obecnou známost a snadnou stálou zjistitelnost
koncových vlastníků. To nemůže změnit ani skutečnost, že žadatel je společností s ručením omezeným
(které mají společníky zapsány v obchodním rejstříku), neboť v jeho případě se skutečné vlastnické
změny mohou odehrávat zcela mimo rozsah zápisu ve veřejném a snadno dostupném českém
obchodním rejstříku.
Rada dále hodnotila přínos programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající
nabídky programů rozhlasového vysílání na pokrytých územích ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm.
c) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru o částečném splnění tohoto základního kritéria.
Podíl mluvného slova ve vysílání programu RockZone 98 bude dle žadatele činit mezi 6. a 20. hodinou
od 6 do 10 % a mezi 20. a 6. hod do 3 %, což je podle dostupných údajů pod hranicí střední hodnoty na
pokrytém území. Autorsky vyrobený program bude vysílán 24 hodin denně, autorsky vyroben bude
rovněž hudební proud a kromě toho stanice bude stanice produkovat řadu speciálních autorských
pořadů. Jak již bylo opakovaně uvedeno, střední hodnotu podílu autorsky vyrobených pořadů nelze na
daném území stanovit a žadateli byl přidělen v tomto dílčím kritériu jeden bod. Zpravodajské a servisní
informace budou do vysílání zařazeny každou celou hodinu, mezi 6. a 20. hodinou, minimálně jednou
v hodině pak dopravní informace pak v délce 1 - 3 minuty v hodině, přičemž celým zpravodajstvím se
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bude prolínat důraz na region. Takto definovaná četnost zpravodajství a servisních informací je vysoko
nad střední hodnotou tohoto parametru na již pokrytém území a Rada přidělila žadateli jeden bod.
Plným počtem bodů Rada ohodnotila naplnění základního dílčího kritéria lokalizace programu. Jak bylo
uvedeno, program žadatele je originální a bude v originální podobě vysílán 24 hodin denně. Orientace na
region bude realizována především formou dopravního zpravodajství (Brno-město a okolí, důraz na
situaci na dálnicích) i lokálního a regionálního zpravodajství s místními moderátory Žadatel plánuje on-air
podporu společenského a kulturního života v Brně a okolí v souladu se zaměřením vysílání i přímou offair participaci na společenském a kulturním životě Brna a okolí. Všechny uvedené prvky budou
generovány přímo v lokalitě a budou připraveny na míru potřebám cílové skupiny posluchačů. Návrh
programové skladby vychází z toho, že v případě tak výrazné spádové lokality jako je Brno-město bude
většina klíčových prvků vysílání vycházet či souviset s informacemi z města, na druhé straně zkušenosti,
které má žadatel z vysílání na území Prahy, naznačují, že s růstem příměstských aglomerací v
posledních dvaceti letech získávají informace z okolí spádového města větší význam. Orientace na užší
lokalitu bude dle vyjádření žadatele v rámci veřejného slyšení spočívat zejména v dopravním
zpravodajství,
Co se týče hudebního formátu navrhovaného žadatelem, nebyly v tomto základním dílčím kritériu
přiznány žádné body. Žadatel svůj formát definuje jako moderní rock, což je formát, který všude ve světě
oslovuje cílovou skupinu 1 5 - 3 5 let, nebrání se však ani přesahům do vyšších věkových skupin. Na rozdíl
od povšechných AC formátů patří mezi formáty speciální. Oproti klasickému rocku, který se z větší části
zaměřuje na „zlatá rocková léta", tj. léta šedesátá až devadesátá, se moderní rock specializuje na hudbu
posledních dvaceti let a nevyhýbá se ani aktuálním novinkám. Porovnáním se žánrovou nabídkou však
bylo zjištěno, že alespoň částečně se na rockovou hudbu orientuje více než 6 programů již vysílajících na
pokrytém území (např. KISS HÁDY, Rádio Beat, RÁDIO ČAS - FM, Rádio Hey Brno, RÁDIO
KROKODÝL, Hitrádio Magie). Stejně tak požadavkům Manuálu nevyhovuje žánrová nabídka žadatel,
která na pokrytém území není neobvyklá.
Stejně, tedy nulou bodů, bylo ohodnoceno základní dílčí kritérium cílové skupiny posluchačů. Dle
žadatele formát rádia, tedy „modern rock", oslovuje cílovou skupinu 1 5 - 3 5 let, nebrání se však ani
přesahům do vyšších věkových skupin. Tato cílová skupina je však sanována dalšími programy již
zachytitelnými na daném území, přičemž se jedná i formátově blízké programy (RÁDIO ČAS - FM,
Hitrádio Magie). Jako jednotlivé programové prvky žadatel v projektu uvedl pouze rockovou hudbu a
moderní rock, což Rada neshledala jako dostatečné.
Projekt žadatele LONDA spol. s r.o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal dva body ze dvou možných v základním
dílčím kritériu vlastních autorských pořadů. Jak bylo uvedeno, žadatel bude šířit program nepřebíraný od
jiného provozovatele. Jako příklady svých speciálních autorských pořadů žadatel uvedl Brněnskou
Dvacítku - přehlídka nejhranějších novinek Rádia RockZone 98 (2x týdně), RockZone hraje na přání hodinový pořad, sestavený podle přání posluchačů (5x týdně), Nekonečný koncert (Nekonečný
Woodstock) - celotýdenní „strip", složený z koncertních vystoupení nejslavnějších kapel napříč časem
(7x týdně), Album před půlnocí - celotýdenní „strip", v němž jsou představována celá nejzajímavější
rocková alba všech dob a nejsoučasnější novinky (7x týdně), Tajné dějiny rocku - průvodce zásadními
rockovými směry a styly od 60. let dodnes (2x týdně), Českomoravská desítka - žebříček deseti
nejzajímavějších českých rockových skladeb (2x týdně), Víkend s... - pravidelný víkend s některým
významným rockovým interpretem (sobota, neděle, 22 vstupů). Takto pojaté autorské pořady jsou dle
názoru Rady vhodná pro cílovou skupinu a průřezově ji celou pokrývají. Podporu začínajících bude
žadatel realizovat formou úzkého kontaktu s lokální klubovou scénou a místními kapelami. Je to jeden ze
základních imageových prvků stanice. V průběhu uplynulých let se jako partner nebo patron žadatel
účastnil skoro všech soutěží začínajících nebo méně známých souborů, které se v republice konaly.
Každoročně pořádá řadu koncertů nových skupin a nejzajímavější nahrávky zařazuje do rotací. Některé
z výše uvedených speciálních autorských pořadů jsou přímo určeny pro nové a začínající kapely
(Českomoravská desítka, Víkend s...). Koncerty místních (tj. brněnských) souborů jsou navíc
anoncovány před každým zpravodajským vstupem. Žadatel dále dlouhodobě úzce spolupracuje se
serverem bandzone.cz, jenž je největší českou databází nových souborů a její zaměstnanci jsou členy
iniciativy Žijeme rockem, která má přímo za cíl vytvořit systém praktické výuky pro mladé rockové
skupiny (řízení souboru, způsob komunikace s médii atd.). Ačkoliv je takto pojatá podpora začínajících
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umělců dle názoru Rady velmi vhodně zvolena, žadatel svá tvrzení nedoložil do správního spisu a mohl
být ohodnocen pouze jedním bodem ze dvou. Ze stejného důvodu bylo stejné hodnocení žadateli
přiřknuto i v základním dílčím kritériu podpory kulturních akcí. Žadatel v projektu uvedl, že v posledních
letech se know how rockového rádia koncentruje na spolupráci s místními hudebními kluby. Souvisí to s
image stanice jako opory lokálních skupin. Rockovou kulturu bude stanice Rockzone 98 podporovat
několika způsoby. Jedná se o přímé organizování koncertů, p partnerství klubových a koncertních akcí
včetně soutěží a anoncování a upozorňování na koncertní akce a místní letní festivaly. Žadateli se
osvědčilo také budování „přesahů" - zvláště mediální podpora divadelních akcí, happeningů a kin
filmového umění (např. v Praze je RockZone partnerem takto orientovaného kina Světozor). Cílem je
vybudovat pozici stanice RockZone 98 jako uznávané brněnské neformální „instituce".
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve
smyslu § 17 odst. 1 písm. g), kde žadatel dosáhl na plné bodové hodnocení, tedy čtyři ze čtyř možných
bodů. Stanice RockZone 98 bude informovat o národnostních a kulturních menšinách prostřednictvím
zpráv. Cílem stanice RockZone 98,1 je integrace publika do tolerantní posluchačské komunity, v níž
rozhoduje vztah k hudbě a ne příslušnost k menšinám. Na základě rozsáhlých zkušeností pražské
stanice RockZone 105,9 bude brněnská stanice rovněž systematicky spolupracovat s místními
institucemi a nevládními organizacemi, které se zabývají k drogám inklinujícími nebo přímo drogově
závislými společenskými menšinami. V průběhu léta 2011 zahájilo Rádio RockZone 105,9 úzkou
dlouhodobou spolupráci s občanským sdružením SANANIM o.s. (společnost LONDA spol. s.r.o. již se
SANANIM o.s. spolupracuje od roku 2006), které se od poloviny 90. let zabývá drogovou prevencí a
především otázkami návratu do společnosti po léčbě závislostí. SANANIM o.s. je nejznámější a
nejúspěšnější organizací tohoto typu nejen v České republice, ale i v Evropě. V průběhu uplynulého roku
rádio uspořádalo řadu podpůrných akcí on-air i off-air pro jejich pražské poradní centrum. SANANIM o.s.
bude i v případě brněnského vysílání hlavním konzultantem pro práci rockové stanice s ohroženou
menšinou. Tuto práci přizpůsobí žadatel místním specifikům. Na doporučení SANANIM o.s. již žadatel
předběžně kontaktoval některá podobné v Brně působící občanská sdružení - Podané ruce, Lotos Brno a
brněnskou pobočku A klubů České republiky. Výše uvedené tvrzení žadatel doložil smlouvou o
spolupráci s občanským sdružením SANANIM o.s.
Rada ve svém hodnocení žadatele LONDA spol. s r.o. příznivě zhodnotila skutečnosti významné pro
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), e) a g), zde byla shledána obdobná míra
naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči LONDA spol. s r.o. licence
k vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady uvedené v ustanovení §
17 odst. 1 písm. b), konkrétně dílčí kritérium transparentnost převodů až po koncové vlastníky do
budoucna, neboť s ohledem na vlastnickou strukturu je možné důvodně předpokládat, že ke změnám v
osobě fakticky kontrolující žadatele může dojít relativně rychle zcela mimo kontrolu Rady a mimo české
veřejnoprávní databáze. Výrazně níže než vítězný byl pak žadatel LONDA spol. hodnocen v kritériu dle
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), kde z v ý š e uvedených důvodů nedosáhl na bodové ohodnocení
v základních dílčích kritériích hudebního formátu a cílové skupiny.

S výše uvedenými výroky a jejich odůvodněním pak přímo korespondují jednotlivé záznamy o
vyhodnocení žádostí o licenci ve vztahu ke každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, zejména
pomocí základních dílčích kritérií, a záznam o hodnocení jednotlivých žádostí vyhotovený vedoucím
Úřadu Rady, ve kterém jsou zachyceny výsledky hlasování členů Rady o kvalitě a míře naplnění
jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých podaných žádostech
(pořadí hodnocení žádostí bylo losováno), na stupnici nesplňuje - splňuje částečně - splňuje. Za účelem
přezkoumatelnosti procesu hodnocení žádostí byly v těchto písemných záznamech objektivně zachyceny
výsledky hodnocení žádostí jednotlivými členy Rady a Radou jako celkem. Tyto záznamy pak tvořily
přehledný podklad pro komplexní zhodnocení žádostí a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastníci řízení výsledků, které při vzájemném
porovnání umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady vjednotlivých žádostech, dále i stanovených kritérií, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího
projektu. Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijetí rozhodnutí o udělení
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licence, a to jak po formální, tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu
významného pro rozhodnutí Rady o udělení licence, přičemž toto rozhodnutí bylo přijato v zákonem
upraveném procesu a v souladu s právními předpisy.
Podle ustanovení § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. na udělení licence není
právní nárok.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem rozhodla Rada o udělení licence a o zamítnutí žádostí
o licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanovení §19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě do 30 dnů 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: D o k u m e n t (text materiálu, 6.12.2012, Příloha č. 1 - Licenční p o d m í n k y ) , D o k u m e n t
(přehled, 2 1 . 5 . 2 0 1 2 , Příloha č. 2 - Zachytitelnost p r o g r a m ů Brno 98,1 M H z ) , D o k u m e n t ( m a p a ,
6.12.2012, Příloha č. 3 - P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í rozsah vysílače Brno 98,1 M H z , stránky (9))

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
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Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označení provozovatele vysílání s licencí:

RÁDIO STATION BRNO, s.r.o.

Označení (název) programu:

Rádio Orchidej

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Obsah:
I.

Základní programová specifikace

II.

Další programové podmínky
1)

Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence (§21 odst. 3)

2)

I.

Jednotlivé programové podmínky

Základní programová specifikace

Převážně hudební stanice třetího věku

II.
1)

Další programové podmínky
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání
k udělení licence (§21 odst. 3)
Výhradní orientace zpravodajských relací na Brno a okolí
Podpora kulturně společenských akcí, festivalů, plesů, divadelních představení či výstav
konaných v regionu
Zpravodajství s akcentem na aktuální témata ze života menšinové populace
Publicistické relace se zaměřením na cílovou skupinu, tedy reprezentanty tzv. třetího věku
Hudební formát: starší české melodie 60. a 70. let, dechovka, lidová hudba, country, folk a
trampské písně

2)

Jednotlivé programové podmínky
Cílová skupina 50 - 79 let
Podíl mluveného slova minimálně 8 %
Zpravodajské relace v pracovních dnech v čase mezi 05:00 - 09:00 každou půlhodinu, v čase
od 9:00 do 18:00 každou hodinu
Všechny pořady vysílané Rádiem Orchidej jsou vlastní autorské pořady
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Přehled rozhlasových programů zachytitelných v Brně 98,1 MHz
programy přijímatelné velmi dobře
Rádio

Programová

Cílová s k u p i n a

Hudební formát

P r o g r a m o v é prvky

Místní info

Menšiny

Posluchači vyžadující
přesné informace a
analýzy

Převaha zpravodajství a
publicistiky

Zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport,
zábava, bloky v českém (08:00-11:00 a 13:0016:00) a anglickém (00:00-08:00, 11:00-13:00 a
16:00-24:00) jazyce, jazykové kurzy angličtiny

Pořady věnované
menšinám

Speciální pořady
věnované
náboženskému
životu, národnostním
menšinám

s k l a d b a vysílání
B B C Radiocom (Praha)
s.r.o./ B B C World
Service

Zpravodajskopublicistická stanice

C R o 1 Radiožurnál

Zpravodajskoposluchači, preferující
publicistická celoplošná seriózní informace
stanice

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

C R o 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...

Český rozhlas /

Kulturní stanice
(syntéza všech druhů
kultury a umění)

Nejrůznější věkové
skupiny se zájmem o
kulturu

Klasická i jazzová hudba, ale Programové schéma je ve všední dny stejné i přenosy z rockových klubu, ranní zpravodajská Mozaika- info z kulturv,
alternativní hudba
recenze vážné hudbv, Matiné - setkání
s osobností, odpolední publicistika, Čaiovnapořad pro novou generaci kultur, posluchačů,
večer Opera - včetně přenosů

ČRo 3 Vltava

Český rozhlas /
ČRo 6 (AM)

C R o Brno
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Šest hodin komentářů,
analýz, diskusí a jiných
zajímavých pořadů.

Regionální stanice
Českého rozhlasu,
vysílání denně od
05:00-20:00 hod.(po
pa); 06:00-18:00
(so+ne)

Přebírá pořady
regionálních studií

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

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,

Dospělí posluchači na
jižní a východní Moravě

Brněnské vysílání nabízí mimořádně pestrou
hudební nabídku, od populárních a folklórních
písní až po vážnou hudbu, a srovnatelnou
pestrost v žánrech zpravodajských,
publicistických i zábavných

Zabývá se
problematikou
národnostních
menšin. Věnuje se
tématům, která jsou
vámi i námi
diskutována.
Regionální vysílání v
Jihomoravském a
Zlínském regionu

Rádio Student, s.r.o. /
F R E E radio

zpravodajská a
publicistická stanice

15-26 let

česká i zahraniční hudba,
podíl mluveného slova 12 %
o pracovním dnu a 10 % o
víkendu

zpravodajství, informace, písničky, poradenská
služba, soutěže reportáže pozvánky, hitparáda,
studentská hudba,

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, 4 0 %
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)

programy o
menšinách
připravované
menšinami

Služba regionům
v rámci
celoplošného
vysílání

- obecné rádio přístupné všem
- kontaktní rádio - každodenní partner
- zpravodajství
MEDIA BOHEMIA a.s. /
Hitrádio Magie

nezávislá rozhlasová
stanice rodinného typu

RADIO STATION BRNO, hudební regionální
spol. s r.o. / KISS HÁDY stanice středního
proudu

p. 20-45 let

zejména populární
hudba+některé menšinové
žánry (country, folk, oldies,
nezávislá scéna)

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

informace z
východočeského
regionu (zejména
Náchod, Rychnov
nad Kněžnou,
Trutnov a Hradec
Králové)

16-29 let s přesahem 39 nejnovější hity doplněné o
let
klasické hity 90. let, 15%
mluvené slovo

dynamický program plný trendových pořadů,
např. ráno s Bořkem a Alenou, dopravní
zpravodajství, žhavé tipy, vánoční strom, upíří
rej, s Kissem na cestách

Aktuální informace o hudební složkou
společenském a
oslovuje menšiny
kulturním dění
obyvatelstva podle
věku

Podíl mluveného slova min. 10%, informační a
zpravodajský servis, počasí, doprava,
očekávané události, sport, hudební publicistika,
zábava

B R O A D C A S T MEDIA
s.r.o. / Radio Beat

Lokální hudební
stanice s rockovou
orientací

p. 35-55 let

Rocková hudba

J U K E BOX, spol. s r.o. /
RADIO ČAS - FM

„Oldies-country rock"
hudební formát se
stručným
zpravodajstvím

p. 18-55 let

50.-60. léta + rock, country & Zpravodajství (sport, počasí, dopravní
western
informace, smogové zpravodajství), soutěže,
programy Večer s osobností, ČAS kontakt, ČAS
na devátou, Country v Čechách a na Moravě,
Rockové a country balady, hudební výročí dne,
hitparády...
Posílený prvek country a folk Povoleno odpojování - vysílací okruhy Ostrava,
pro RÁDIO ČAS - FM jižní
Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, jižní Morava. Pro
Morava
okruh jižní Morava změna LP upřesnění
hudebního formátu

3899-37

Stručný
zpravodajský blok
sestavený z událostí
regionálního
charakteru

E V R O P A 2, spol. s r.o. /
Rádio Evropa 2 Morava

Hudební rádio

p. 12-30 let

Star Promotion, s.r.o. /
Rádio Hey Brno

městské rádio v Brně s 26-35 let
mužským akcentem a
folkrockovým a
rockovým projevem

Hudba 70.-90. let s přeashy
na obě strany zejména
folkrocková a rocková
muzika, akcent na původní
tvorbu, hudební složka tvoří
80-90% programu

zpravodajství, informační servis, předpověď
lokální zpravodajský
počasí, dopravní a kulturní servis, publicistika,
a informační servis
zprávy z Evropy a Euroregionu, sport, automoto, hobby, práce, zábava,
min. 7,5% mluveného slova bez reklamy v prime
time

LONDA, spol. s r.o. /
RÁDIO IMPULS

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

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

Podíl mluveného slova - 32% , z toho 2 2 %
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

80. léta - současnost - pop,
folk a taneční hudba,
hudební formát hot AC
s regionálními vybočeními
(folk)

Zpravodajství, kulturní servis, dopravní
Důraz na lokální
informace, počasí, informace pro turisty,
informace
kontaktní pořady, hitparády, seznamky,
víkendové pořady pro rodinu a domácnosti, podíl
mluveného slova 12%

p. 30-45 let

50% novinky + hity od 1995- Hudba, Ranní show (soutěže, kvizy a živé
Kulturně-informační
současnost CHR+hotAC telefonováno, Factory Bootleg Monopol (taneční rubriky o dění
zaměřeno na cílovou
hudba), Hitparáda Evropy 2
v regionu,
skupinu, angloamerická
zpravodajství,
produkce, 10% domácí
počasí, sport,
tvorby
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

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

s. 25-50 let
Rádio Pálavá s.r.o. /
Rádio J i h

Regionální hudebnězábavná stanice
s důrazem na místní
zpravodajství

p. 20-29

s. 16-50
NONSTOP s.r.o. / RÁDIO hudebně-zábavná
regionální rozhlasová
KROKODÝL
stanice

15-45 let, primárně 2029 let

Pop, rock, současná taneční Zprávy, počasí, kultura, publicistika, politika,
hudba, širší hudební záběr o ekonomika, sport
víkendu

Informační servis
pro jihomoravský
region
80% zpráv místních,
důraz na jižní
Moravu

PS KŘIDLA, s.r.o. /
Rádio P E T R O V

hudební regionální
stanice

cílová skupina 30-39

retro formát (1975-1985),
30% folk a country, 10%
mluveného slova, slovenská
hudba, brněnská hudební
scéna

Aktuální informace, pravidelné zpravodajství,
počasí, publicistika, striptalk show

Rádio Proglas, s.r.o. /
RÁDIO P R O G L A S

Rodinné rádio

široké spektrum

Podíl vážné hudby neklesne
pod 16% z hudební
produkce

Vysílání s důrazem na křesťanské pojetí hodnot, Denně zprávy
pestrá nabídka pro všechny věkové skupinyje
z pokrytých regionů
kulturním, informačním, náboženským,
vzdělávacím i zábavným médiem.

3899-38

Duchovní pořady

Podíl folklórní hudby
neklesne pod 6% z hudební
produkce

Náboženské pořady

Klasická a duchovní hudba
14,9%
Populární a výplňová hudba
42,9%

- Nevysílá reklamy
- Podíl mluveného slova neklesne pod 3 5 %
- Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 %
slovesných pořadů
- Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod
6%

U L T R A V O X s.r.o./Radio
Ethno "

Hudební stanice
specializovaná na
etnickou hudbu a world
music, zpravodajství a
informační servis
s akcentem na
multietnické soužití
v hlavním městě

Posluchači definovaní
zájmem o kvalitní
specifickou hudební
produkci a obecné
kulturní souvislosti;

Etnická hudba a word music Podíl mluveného slova 10%, pevné
a spřízněné žánry (crossover zpravodajské vstupy, specifické programové
apod.)
zdroje (archivy, historické dokumenty),
specializované profilové pořady, autorské pořady

Vysíláním uspokojuje
posluchače z ciziny

15+

Programy přijímatelné částečně

Rádio

Programová

Cílová s k u p i n a

Hudební formát

P r o g r a m o v é prvky

Místní info

Folk a country

Hudební pořady, dopravní zprávy (z dálničního
úseku D1), podíl mluveného slova na celkovém
vysílacím čase v poměru k hudbě je minimálně
10 %, vysílací blok složený z informativní části
pro obce, doplněný tokem hudby

Zpravodajství z
jednotlivých devíti
obcí mikroregionu
Rokytnice,a obcí
dobrovolného
svazku obcí
Ždánický les a
Politaví, informativní
blok Dro konkrétní

s k l a d b a vysílání
Krpenský František /
Rádio "R"

3899-39

hudební rozhlasová
stanice zaměřená na
hudbu folk a country s
důrazem na informace
a zpravodajství

Menšiny

P ř e d p o k l á d a n ý ú z e m n í r o z s a h ( m o d r á barva), v e k t e r é m j e z a r u č e n a hranice minimální úrovně c h r á n ě n é intenzity e l e k t r o m a g n e t i c k é h o pole
V K V vysílače Brno K o h o u t o v i c e 98,1 M H z .

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova

6,120 00 Praha 2

Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.
www.rrtv.cz

Radio Investments s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
Česká republika
RADIO PUBLIKUM spol. s r.o.
Bartošova 45/0
76001 Zlín 1
Rádio Krumlov, s.r.o.
U Výstaviště 486/15
37005 České Budějovice 5
Rádio ProTon s.r.o.
Husova 741/58
30100 Plzeň 1
Radio TWIST Praha, s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
RADIO MORAVA s. r. o.
Starobělská 1063/13
70030 Ostrava 30
RADIO STATION BRNO, spol. s r.o.
Brno, Štefánikova 38a, PSČ 612 00

Rádio Bohemia, spol. s r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
BROADCAST MEDIA, s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha 101
Česká republika
S p . zn./ldent.: 2 0 1 3 / 3 2 0 / b a r / R a d
Č.j.: bar/2614/2013
Z a s e d á n í R a d y č. 11 - 2013 / poř.č.: 5

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

ROZHODNUTÍ

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

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

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

V Praze dne: 11.6.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2013.06.13 14:40:47 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2
Tel,: + 420 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 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.: 2 0 1 4 / 2 0 0 / b a r / R U B
Č.j.: bar/1129/2014
Z a s e d á n í R a d y č. 7 - 2 0 1 4 / poř.č.: 11

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

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

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

1129-1

Podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je
společníkem více 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

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:
VÁŠ DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. Z N . :
ZASEDÁNÍ RADY:
VYŘIZUJE:
DATUM, MÍSTO:

Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2
Tel.: + í p o 27ti 813 830 / Fax: tpo 27^ 810 885
www.rrtv.cz

RRTV-4483986
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2015/337/STR/RAD
9-2015/ poř.č. 30

+

RÁDIO UNITED B R O A D C A S T I N G s.r.o.
Říčanská 2399/3
10100 Praha
Česká republika
HAMCO, s.r.o.
Olomouc - Olomouc - Město, Blažejské
náměstí 97/7, PSČ 779 00

Odbor rozhl. vys. a licencí
Česká republika
MAX L O Y D , s.r.o.
Wenzigova 1872/4
12000 Praha
Česká republika
Rádio Student, s.r.o.
Gorkého 970/45
60200 Brno
Česká republika
Intertrade Mora via s.r.o.
Olomouc - Chválkovice, Na Zákope 587/2,
PSČ 772 00

19.5.2015, Praha

Česká republika
RÁDIO BONTON a . s .
Wenzigova 1872/4
12000 Praha
Česká republika
NONSTOP s.r.o.
Brno, M. Hůbnerové 12, PSČ 621 00
Česká republika
LONDA spol. s r. o.
Na příkopě 859/22
11000 Praha
Česká republika

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto
rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská
2399/3, PSČ 101 00, Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programu Rádio Orchidej (licence
sp. zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze dne 2. října 2012) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení (názvu) programu ze stávajícího názvu Rádio Orchidej
na nový název SIGNÁL RÁDIO BRNO, neboť tato požadovaná změna názvu programu by nevedla k
neudělení licence ve veřejném slyšení.
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Odůvodnění:

Dne 30. března 2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost provozovatele
RÁDIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., o udělení souhlasu se změnou některých skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Orchidej (licence sp.
zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze dne 2. října 2012) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na nový název SIGNÁL RÁDIO BRNO.
Podle ustanovení § 21 odst 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada podle
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, pokud
by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody neudělení souhlasu
musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
Rada v souladu s ustálenou judikaturou zaslala účastníkům původního licenčního řízení o udělení
licence k rozhlasovému vysílání prostřednictvím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW
oznámení o podané žádosti o změnu názvu programu Rádio Orchidej a stanovila lhůtu k vyjádření
svého stanoviska v délce 10 dnů od doručení oznámení. Oznámení o doručení žádosti Radě bylo též
dne 8. dubna 2015 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. Žádný účastník původního licenčního
řízení ani jiný provozovatel s k podané žádosti nevyjádřil.
Rada při rozhodování o změně názvu programu zohlednila rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
30.5.2013, č.j. 4 As 77/2012-37, v jehož odůvodnění se mimo jiné uvádí:

- Náplní veřejného slyšení jsou tedy kromě projednávání otázek týkajících se programové skladby také
návrhy účastníků licenčního řízení na znění licenčních podmínek, kterou je podle §18 odst. 4 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb. i označení (název) programu. Nelze tedy souhlasit s názorem žalované a
Městského soudu v Praze, že změna označení názvu programu by nemohla vést k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Ostatně pokud provozovatel vysílání musí podle § 21 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. požádat o písemný souhlas se změnou označení názvu programu, pak
nemůže být tento požadavek pouhou samoúčelnou formalitou a musí zde existovat možnost, že žalovaná
za určitých okolností požadovaný souhlas neudělí.
- Žalovaná nemůže povolit změnu označení názvu programu, pokud by jím provozovatel vysílání
podněcoval k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického
nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, pňslušnosti k národnostní nebo
etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Takové označení (název) programu by totiž
nepochybně vedlo k neudělení licence na základě veřejného slyšení, neboť
by kromě zásahu do ústavně zaručených práv jiných osob znamenalo i porušení základní povinnosti
provozovatele vysílání uvedené v § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Jestliže totiž ten je
povinen zajistit, aby nenávist z uvedených důvodů nepodněcovaly jím vysílané pořady, tím spíše nemůže
k takové nenávisti podněcovat označením názvu svého programu.
- Dále by podle Nejvyššího správního soudu vedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení za určitých podmínek také změna označení názvu programu, která by způsobila jeho
zaměnitelnost s jiným programem, přestože žádné ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. takový zákaz
výslovně neupravuje.
- Jestliže tedy vlastník musí své výrobky nebo služby označit tak, aby byly odlišitelné od jiných výrobků
nebo služeb, a jestliže v případě jejich zaměnitelnosti nemůže k újmě další osoby takové označení
požívat právní ochrany ve formě ochranné známky, neboť orgán státní správy přihlášku k jejímu zápisu
do rejstříku ochranných známek zamítne, pak zde není žádný racionální důvod postupovat odlišně ve
vztahu k označení (názvu) programu rozhlasového či televizního vysílání. Naopak provozování
rozhlasového či televizního vysílání představuje specifickou, společensky mimořádně důležitou, právem
rozsáhle regulovanou a malým množstvím vysílačů značně limitovanou službu, kterou tak lze poskytovat
pouze na základě licence. Tím spíše proto není možné připustit takovou změnu označení (názvu)
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programu rozhlasového či televizního vysílání, které by k újmě jiného provozovatele bylo zaměnitelné s
označením (názvem) stávajícího programu. Proto v případě zjištění o zaměnitelnosti označení (názvu)
programu nemůže žalovaná udělit souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, pokud k
tomu dotčený provozovatel vysílání nedá souhlas. V opačném případě by totiž žalovaná vydala
rozhodnutí, které by žadateli umožňovalo nekalosoutěžní jednání popsané v §47 obchodního zákoníku.
- Na základě analogické aplikace těchto ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. lze tedy učinit závěr, že
žalovaná neudělí písemný souhlas se změnou označení názvu programu i v případě, že označení
(název) programu by bylo zaměnitelné s označením (názvem) stávajícího programu, ledaže by s tím
dotčený provozovatel rozhlasového či televizního vysílání souhlasil.
A dále též rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 6 A 291/2011 ze dne 18. září 2012, kde MS mimo
jiné uvedl, že:

„...Pod pojmem kritéria je třeba rozumět skutečnosti významné pro rozhodování o žádostech o udělení
licencí, které jsou vyjmenovány v § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Vedle určitých ekonomických
hledisek jsou to zejména otázky obsahu programu. Název programu jako konkrétní hledisko zmiňován
není. Ze shora citovaného ustanovení §21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyplývá, že Rada souhlas
neudělí, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Jestliže veřejné slyšení
je určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky
licenčního řízení. (§16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.), je zřejmé, že název programu není třeba při
veřejném slyšení projednávat a hodnotit jako případné kritérium při úvaze, kterému z uchazečů
má být licence udělena. V případě žádosti o souhlas Rady se změnou názvu programu se tedy nemůže
jednat o změnu, která by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Žalovaná dle názoru
soudu při rozhodování o žádosti provozovatele AZ Rádio s.r.o. o souhlas se změnou názvu programu
oprávněně vycházela z ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., když požadovaný souhlas
udělila."
Vzhledem ke všemu shora uvedenému je Rada přesvědčena, že udělením souhlasu s požadovanou
změnou nevybočila z mezí výkladu § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
Název programu Rádio Orchidej nebyl důvodem, pro nějž byla společnosti RÁDIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. (dříve RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o.) udělena licence k rozhlasovému
vysílání prostřednictvím souboru technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW, neboť se, i dle názoru
správních soudů, nejedná o kritérium, které je v rámci veřejného slyšení hodnoceno jako kritérium
rozhodující při úvaze, kterému z účastníků licenčního řízení má být licence udělena. Rada také není
oprávněna předjímat, zda pouhou změnou názvu dojde zároveň i k takovým programovým změnám,
které by skutečně k neudělení licence na základě veřejného slyšení vedly. Žadatel nadto v žádosti
výslovně uvedl, že navrhovaná změna názvu neznamená změnu v obsahu vysílání a není změnou
základní programové specifikace.
Vedle toho plnění licenčních podmínek sleduje Rada v rámci monitoringu. Pokud by žadatel chtěl tak
výrazně změnit obsah programu, musel by požádat Radu o souhlas se změnou licenčních podmínek. Při
posuzování takové žádosti už by programové změny byly posuzovány z té perspektivy, zda by byly
způsobilé natolik změnit charakter programu, že by na základě veřejného slyšení obdržel licenci jiný
žadatel.
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Poučení:
Proti rozhodnutí je v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb. možno podat žalobu podle zvláštního
právního předpisu. Podání žaloby má odkladný účinek s výjimkou rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a §
21 odst. 3. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.

P h D r . Irena O n d r o v á
m í s t o p ř e d s e d k y n ě Rady
p r o rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by PhDr. Irena Ondrová
Date: 2015.05.26 20:51:42 +02:00
Reason: Podpis dokumentu

2000-4

L 0 C a t Í 0 n ;

P f a h a

Jedn. identifikátor 353365-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
zab
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/10155/2020-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

16. 6. 2020, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.,
tjpm9nd

RRTV/2019/514/zab
11-2020/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. 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 Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000 o změnu skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (licence sp. zn.:
2012/78/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Brno Kohoutovice 98,1 MHz / 1 kW, toto:
rozhodnutí

Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000 souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
SIGNÁL RÁDIO BRNO (licence sp. zn.: 2012/78/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Brno
Kohoutovice 98,1 MHz / 1 kW na stanoviště Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW souřadnice
WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04.
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice
minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Brno Nebovid
98,1 MHz / 0,5 kW souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04.
Odůvodnění:
Dne 1. 7. 2019 č.j. RRTV/8345/2019-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 SIGNÁL RÁDIO
BRNO (licence sp.zn.: 2012/78/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Brno 96,8 MHz / 1 kW.

Dne 16. 07. 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.
Dne 16. 07. 2019 Rada odeslala požadovanou výše uvedenou žádost ke koordinaci Českému
telekomunikačnímu úřadu.
Dne 12. 8. 2019 bylo Radě doručeno doplnění podání spočívající v opravě kmitočtu na 98,1 MHz
s odůvodněním, že se jednalo o písařskou chybu.
Dne 15. 8. 2019 Rada odeslala uvedené doplnění podání Českému telekomunikačnímu úřadu.
Ostatní účastníci:
Žadatelé, jejichž žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru
technických parametrů Brno 98,1 MHz / 1 kW byla zamítnuta:
HAMCO, s.r.o., kcj4dpz
RADIO BONTON a.s., p7scgzr
NONSTOP s.r.o., 32sqf8i
MAX LOYD, s.r.o., nw9kk43
Rádio Student, s.r.o., cmbv6f4
LONDA spol. s r. o., cricfuk

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu ke změně stanoviště a výkonu kmitočtu Brno
98,1 MHz / 1 kW:
Dne 12. 03. 2020 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu předběžné stanovisko
k výše uvedené změně stanoviště a výkonu kmitočtu.
Počet obyvatel se z původní hodnoty 499 156 obyvatel na stanovišti Brno Kohoutovice zvýší na
510 148 obyvatel na stanovišti Brno Nebovid, tedy dojde v důsledku změny stanoviště ke zvýšení
počtu obyvatel ČR pokrytých signálem rozhlasového vysílání o 10 992 obyvatel.
Současně byl zaslán diagram využití rádiového kmitočtu před změnou a po změně stanoviště.
Přesun VKV kmitočtu BRNO KOHOUTOVICE 98,1 MHz o cca 5,8 km jižně.
Rada se na 7. zasedání poř. č.: 11/2020 seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu
obyvatel ČR pokrytých signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně
stanoviště VKV kmitočtu Brno 98,1 MHz žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
a souhlasila s dokončením předmětné koordinace.
Dne 16. 04. 2020 Rada odeslala své stanovisko ze 7. zasedání poř. č.: 11/2020 Českému
telekomunikačnímu úřadu.

Konečná koordinace:
Dne 13. 05. 2020 obdržela Rada od Českého telekomunikačního úřadu zkoordinovanou změnu
stanoviště a výkonu kmitočtu na:
BRNO NEBOVID 98,1 MHz
Souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04
ERPmax 0,5 kW
Přesun ze stanoviště BRNO KOHOUTOVICE.
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.
Pro Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW byl stanoven počet obyvatel 510 148.
Anténní vyzařovací diagram předávaného kmitočtu bude stanoven v souladu s výsledkem
koordinace v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Dne 18. 05. 2020 Rada odeslala uvedené stanovisko žadateli a ostatním účastníkům řízení.
Žádný z účastníků řízení se ke konečné koordinaci nevyjádřil.
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.
Pro hodnocení, jaké území by bylo pokryto signálem šířeným po změně stanoviště, Rada
vycházela také z diagramu využití rádiových kmitočtů zaslaného Českým telekomunikačním
úřadem před změnou a po změně stanoviště. Z těchto map vyplývá, že v případě udělení
souhlasu s požadovanou změnou by se nejednalo o nepřiměřený vstup na nové území.

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 Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW

Rozdělovník
HAMCO, s.r.o., kcj4dpz
RADIO BONTON a.s., p7scgzr
NONSTOP s.r.o., 32sqf8i
MAX LOYD, s.r.o., nw9kk43
Rádio Student, s.r.o., cmbv6f4
LONDA spol. s r. o., cricfuk

Jedn. identifikátor 518793-RRTV
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Naše č. j.
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Sp. zn.
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RRTV/15185/2022-

Vyřizuje:

ORVL - ORV

Datum, místo

20.12.2022, Praha

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
tjpm9nd

RRTV/2022/1532/str
20-2022/poř. č. 11

ROZHODNUTÍ
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 (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 22 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha,
krátkodobou licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO šířeného
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Brno 98,1 MHz / 0,5 kW s počátkem platnosti od 24. ledna 2023 na
dobu 180 dnů. Krátkodobá licence disponuje identickými technickými a programovými parametry jako
licence pro vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (sp. zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze dne
2.10.2012).
Odůvodnění:
Dne 8. prosince 2022 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/14560/2022-dol, ve znění doplnění č.j.
RRTV/15001/2022-vac doručeného dne 14.12.2022) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. o udělení krátkodobé licence pro program SIGNÁL RÁDIO BRNO s počátkem platnosti od 24. ledna
2023 na dobu 180 dnů.
Krátkodobá licence bude mít identické technické i programové parametry jako stávající licence pro vysílání
programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (sp. zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze dne 2.10.2012).
Dle § 22 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. může Rada svým rozhodnutím udělit krátkodobou licenci, včetně
licence ke zkušebnímu vysílání, na dobu nepřesahující 180 dnů. Žádost o krátkodobou licenci musí
obsahovat náležitosti uvedené v § 14.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna rozhodnout o udělení krátkodobé licence do 60
dnů od doručení žádosti.
Dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. na základě žádosti bez vyhlášení licenčního řízení Rada
rozhoduje ve zkráceném řízení o udělení krátkodobé licence jednomu žadateli.
Dne 9. prosince 2022 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost o stanovení diagramu
využití rádiových kmitočtů pro předmětný VKV kmitočet a dne 12. prosince 2022 byl tento diagram (č.j.
RRTV/14627/2022-vra ) Radě doručen.

Žádost provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. obsahuje veškeré náležitosti dle §14
zákona č. 231/2001 Sb. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 231/2001 Sb. nestanoví žádné další zvláštní
podmínky či omezení pro udělení krátkodobé licence, Rada žádosti vyhověla, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. správní žaloba přípustná.

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Mapa – územní rozsah

Příloha č. 1 k dopisu čj. ČTÚ-55 139/2022-613 ze dne 12. 12. 2022.
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., určeného pro analogové rozhlasové vysílání
v pásmu VKV, stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva).

