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

I. Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. u d ě I u j e společnosti BROADCAST MEDIA, 
s. r. o. se sídlem Říčanská 3/2399, 101 00 Praha-Vinohrady, identifikační číslo 26145430, licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat prostřednictvím pozemních vysílačů na 
kmitočtu 107,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov na dobu 
8 let. 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 107,6 MHz / 500 W, vysílací stanoviště Šumperk-Kolšov (souřadnice WGS 84: 16 56 30 / 49 53 42) 

Program bude šířen regionálně. 

Základní programová specifikace: 
Hudební stanice s rockovou orientací 

Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

R O Z H O D N U T I 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je i příloha č. 2 - Přehled rozhlasových programů zachytitelných 
na území pokrytém vysíláním na kmitočtu 107,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího 
stanoviště Šumperk-Kolšov a příloha č. 3 - Předpokládaný územní rozsah vysílání na kmitočtu 107,6 
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MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov. 
II. Rada z a m í t á žádost společnosti NONSTOP s. r. o. se sídlem Marie Húbnerové 12/1681, 

621 00 Brno-Řečkovice, identifikační číslo 49447530, o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání programu Rádio Krokodýl prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 107,6 MHz o 
vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov. 

III. Rada z a m í t á žádost společnosti Rádio Student, s. r. o. se sídlem Gorkého 45/970, 602 00 Brno-
Veveří, identifikační číslo 26241790, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání programu 
Free Rádio prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 107,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W 
z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov. 

IV. Rada z a m í t á žádost společnosti HAMCO, s. r. o. se sídlem Blažejské náměstí 7/97, 779 00 
Olomouc, identifikační číslo 47668962, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio Haná Sen prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 107,6 MHz o 
vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov. 

Odůvodnění: 

Dne 3. ledna 2012 vyhlásila Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení 
o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na 
kmitočtu 107,6 MHz o vyzářeném výkonu 500 W z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov (souřadnice 
WGS 84: 16 56 30 / 49 53 42). Lhůta pro podání žádostí o udělení licence byla stanovena do 7. února 2012 
do 17.00 hod. 

Ve stanovené lhůtě bylo Radě doručeno 5 žádostí těchto žadatelů: 
Rádio Student, s. r. o. - program Free Rádio 
HAMCO, s. r. o. - program Rádio Haná okruh Sen (při veřejném slyšení upraveno na Rádio Haná Sen) 
BROADCAST MEDIA, s. r. o. - program Rádio Beat 
NONSTOP s. r. o. - program Rádio Krokodýl 
Star Promotion, s. r. o. - program Rádio HEY! 

Žadatel Star Promotion, s. r. o. neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatky žádosti, k jejichž odstranění byl 
Radou vyzván, a proto byla jeho žádost odmítnuta podle ustanovení § 14 odst. 5 věta druhá zákona č. 
231/2001 Sb. 

Ostatní účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada hlasovala podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 231/ 
/2001 Sb., zaplatili správní poplatek ve výši 15 000 - Kč podle položky 67 písm. b) sazebníku správních 
poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

K projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení 
nařídila předsedkyně Rady podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. veřejné slyšení, které se 
konalo dne 22. května 2012. 

Na základě přezkoumání obsahu podaných žádostí včetně jejich pozdějších doplnění a údajů o účastnících 
řízení Rada dospěla k závěru, že účastníci řízení uvedení ve výrocích tohoto rozhodnutí splnili předpoklady 
pro účast v licenčním řízení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a jejich žádosti o udělení 
licence obsahovaly náležitosti uvedené v ustanovení § 14 citovaného zákona. 
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Rada provedla hodnocení účastníky podaných žádostí o udělení licence podle pravidel uvedených v zákoně 
č. 231/2001 Sb., zejména z hlediska skutečností významných pro rozhodování o žádostech o udělení licence 
uvedených v ustanovení § 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 21 . prosince 2010 (dále jen „manuál"). 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 o udělení licence. 

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 povahu těchto ustanovení posuzovat jen 
některá z uvedených kritérií. 

Je zřejmé, že kritéria hodnocení žádostí o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, takže 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 o udělení licence a zároveň pro zajištění jeho přezkoumatelnosti si Rada 
předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti a v jejich rámci stanovila dílčí kritéria. Vycházela přitom též 
z manuálu, v němž 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, a to s cílem respektovat a co nejefektivněji aplikovat právní názory správních soudů ukládající 
Radě mimo jiné provést vzájemné porovnání skutečností zjištěných ze žádostí o licenci a vyvodit z tohoto 
porovnání jednoznačné závěry na základě souměřitelných kritérií. 

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. a s pravidly uvedenými v manuálu tak Rada 
v rámci jednotlivých zákonných skutečností významných pro rozhodnutí o udělení licence hodnotila 
následující základní dílčí kritéria a další dílčí kritéria: 

1) k ustanovení § 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 
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- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu 
k ustanovení § 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 zaměstnanců (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 ustanovení § 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 ustanovení § 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 ustanovení § 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 ustanovení § 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 (0-2 b.) 
podíl žadatelem navrhovaných žánrů na daném území v již vysílaných programech (0-2 b.) 

- 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.) 
7) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 
- vlastní autorské pořady a jejich obsah (0-2 b.) 
- podpora začínajících umělců a její lokalizace na region (0-2 b.) 
- podpora kulturních akcí a její způsob (0-2 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů 

8) k ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
a) základní dílčí kritéria (s rozmezím dosažitelných bodů) 

- identifikace menšiny (0-2 b.) 
- způsob podpory (0-2 b.) 

b) další dílčí kritéria 
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám 

Vyhodnocení základních dílčích kritérií vztahujících se k zákonné skutečnosti významné pro rozhodnutí 
Rady uvedené v ustanovení § 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 programovou 
skladbou navrhovanými ze strany žadatelů), přičemž zachytitelnost (jako možnost příjmu vysílaného 
programu) se vyhodnocuje ve stupních velmi dobře zachytitelné, dobře zachytitelné a částečně 
zachytitelné. Hodnocení vychází z pokrytí obyvatel na daném území - více než 75 % (velmi dobře 
zachytitelné), více než 50 % (dobře zachytitelné) a méně než 50 % (částečně zachytitelné). 
Součástí těchto tabulek je souhrn licenčních podmínek soukromých provozovatelů rozhlasového 
vysílání, resp. obdobné informace provozovatele ze zákona, tak jak jsou dostupné na jeho 
internetových 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. Žádost o licenci obdrží 1 bod, jestliže uváděná hodnota (která by se v případě udělení 
licence promítla do licenčních podmínek) je vyšší než střední hodnota na daném území. 

3) Vyhodnocení lokalizace programu a orientace na širší a užší lokalitu probíhá obdobně, v porovnání 
s programovou nabídkou na daném území. 

4) Vyhodnocení přínosu hudebního formátu, resp. hudebních žánrů je dáno srovnáním hudebního 
formátu navrhovaného v žádosti o licenci (tj. v projektu) a počtu programů s obdobným formátem 
(méně než 3 obdobné programy znamenají udělení 1 bodu, méně než jeden pak udělení 2 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 vynásobený koeficientem, který 
odpovídá zachytitelnosti daného programu (koeficient 1 při velmi dobré zachytitelnosti, koeficient 
0,7 při dobré zachytitelnosti a koeficient 0,5 při částečné zachytitelnosti). 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 
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cílovou skupinu důchodců). 

V souladu s vnitřním předpisem (manuálem) přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za 
pomoci všech shora uvedených dílčích kritérií (základních a podle okolností i dalších) objektivně 
zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro rozhodnutí Rady v jednotlivých 
žádostech. Provedla samostatné zhodnocení u každé skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady, a to 
pomocí základních 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 příslušného počtu bodů každé 
žádosti za každé základní dílčí kritérium ve výše uvedených rozmezích. Body přidělené na základě 
těchto hlasování Rady 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 
ustanovení § 17 zákona č. 231/2001 Sb., představujícímu míru a kvalitu naplnění konkrétních zákonných 
požadavků (§ 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.) v jednotlivých žádostech o licenci. 

Toto komplexní zhodnocení jednotlivých žádostí představovalo hlavní podklad pro rozhodování Rady 
o udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. hlasováním 
na neveřejném zasedání Rady. 

Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména žádosti o udělení licence a jejich přílohy, protokol 
o veřejném slyšení, případná další podání účastníků řízení, jimiž byla příslušná žádost o licenci doplněna 
či aktualizována anebo doložena doklady o některých skutečnostech uvedených v žádosti o licenci, rozbor 
programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na území, pro které má být licence udělena 
(podle stavu ke dni 7. 2. 2012, tj. k poslednímu dni lhůty k podání žádostí o udělení licence), a skutečnosti 
známé Radě a jejím členům z úřední činnosti. Uvedené 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 Radio Beat prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 107,6 MHz o vyzářeném výkonu 
500 W z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí 
společnosti BROADCAST MEDIA, s . r. o. 

Rada o udělení licence rozhodla 11 hlasy svých členů z 11 přítomných, čímž naplnila požadavek 
minimálního počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s 
ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. udělila Rada licenci na dobu 8 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

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 BROADCAST MEDIA s. r. o. požádal o udělení licence k provozování hudební rozhlasové 
stanice s rockovou orientací s názvem Radio Beat. Jedná se o program zaměřený na různé podžánry rocku 
od hardrocku před folkrock, jazzrock až po heavymetal. 
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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. 

Jako splněné (tj. s přidělením jednoho bodu) vyhodnotila Rada základní dílčí kritérium zkušenosti 
provozovatele s vysíláním, neboť účastník řízení má desetiletou zkušenost s provozováním rozhlasové 
stanice, a to konkrétně stanice Radio Beat. Žadatel získal bod také za základní dílčí kritérium zkušenosti 
statutárních orgánů provozovatele, neboť oba jeho jednatelé - Ing. Radovan Vaškovič a Martin Hroch -
mají dlouholeté zkušenosti z oblasti rozhlasu, ať už na pozici programového ředitele stanice či dalších 
funcích. Rovněž v základním dílčím kritériu zkušenosti vedoucích zaměstnanců žadatele byl účastník 
řízení ohodnocen jedním bodem, jelikož ředitel stanice Libor Ploček, programový ředitel Petr Kolínko, 
hudební dramaturg Jiří Čerkl, dramaturg Vojtěch Lindaur, šéftechnik Ing. Pavel Polák i finanční ředitelka 
Bc. Jana Hučíková mají dle životopisů uvedených v projektu dostatečné zkušenosti nutné k organizačnímu 
zajištění vysílání. Pokud jde o organizační řešení získávání místních informací, uchazeč zřídí v 
Šumperku nové redakční zázemí pro získávání informací z regionu (v oblasti tvorby programu se má 
jednat o jednoho moderátora a jednoho redaktora zpravodajství), přičemž hodlá využít své zkušenosti s 
místními institucemi a kromě informací z městského úřadu v Šumperku o událostech týkajících se 
každodenního života obyvatel plánuje zařazovat i informace a sdělení dalších institucí, z nichž některé 
uvedl ve svém projektu, a informovat o akcích místních hudebních klubů, činnosti sportovních zařízení a 
podobně. Podle názoru Rady je tedy uchazeč z organizačního hlediska připraven k zajištění vysílání, 
jakož i k jeho včasnému zahájení v zákonném termínu. 

Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci také konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k 
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s 
využitím nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu 
projektového technického řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického 
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 

Náklady na provozování vysílání na Šumpersku bude žadatel hradit ze své provozního kapitálu, který je 
generován ze současné podnikatelské činnosti účastníka řízení a v současné době nejen pokrývá aktuální 
provozní potřeby společnosti, ale převyšuje i předpokládané provozní náklady vysílání s využitím nového 
souboru technický parametrů. Způsob financování programu, finanční spolehlivost žadatele a finanční 
spolehlivost vlastníků žadatele byly dostatečným způsobem doloženy, a to bankovní referencí, výkazem 
zisku a ztráty a rozvahou žadatele za rok 2010, přílohou k účetní závěrce žadatele za rok 2010, zprávou 
auditora k účetní závěrce žadatele za rok 2010, výkazem zisku a ztráty a rozvahou jediného společníka 
žadatele za rok 2010 a přílohou k účetní závěrce jediného společníka žadatele za rok 2010. Rada proto 
přidělila žadateli jeden bod za každé ze tří základních dílčích kritérií v oblasti finanční připravenosti s tím, 
že žadatel je k zahájení vysílání v zákonem stanoveném termínu a následnému zajištění vysílání připraven 
i po ekonomické stránce. 

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 omezením, jejímž jediným 
společníkem je právnická osoba - společnost Radio Investments s. r. o. Jejími společníky jsou Radio 
Investments N. V. s obchodním podílem ve výši 85 % a dále pak Ing. Radovan Vaškovič a Pavel Ťahan, 
každý z nich s obchodním podílem ve výši 7,5 %. Z podkladů předložených žadatelem přitom vyplývá, že 
jediným akcionářem Radio Investments N. V. je společnost Communicorp Group Limited se sídlem v 
Dublinu, jejímž jediným společníkem je Denis O'Brien; ten má tedy v tomto případě zcela zásadní 
individuální podíl na kontrolující společnosti. 

Z hlediska základního dílčího kritéria znalosti koncových vlastníků v době podání přihlášky proto Rada 
dospěla k závěru, že je možné je považovat za splněné a přidělit za něj jeden bod. Pokud jde o základní 
dílčí kritérium předpokladů pro transparentnost převodů až po koncové vlastníky do budoucna, přiklonila 
se Rada k hodnocení jedním bodem, ačkoliv některé změny ve vlastnické struktuře by mohly proběhnout 
mimo kontrolu Rady a mimo české veřejnoprávní databáze, jestliže se týkají společností se sídlem mimo 
území České republiky (resp. založených podle jiného než českého práva), a to s ohledem na skutečnost, 
že účast ve společnosti žadatele i jeho jediného společníka je z českého obchodního rejstříku patrná a 
případná změna v tomto ohledu by byla podmíněna předchozím souhlasem Rady a rovněž by byla 
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patrná z veřejně přístupných údajů českého obchodního rejstříku. Ve svém souhrnu tak Rada kritérium 
transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti žadatele ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb. považuje za splněné. 

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. 

Pokud jde o základní dílčí kritérium podílu mluveného slova, udělila Rada tomuto žadateli jeden bod za 
každé ze základních dílčích kritérií, protože účastník řízení navrhl podíl mluveného slova ve výši 8 až 12 % 
a minimální podíl mluveného slova je tedy u tohoto uchazeče nejvyšší ze všech žadatelů v tomto licenčním 
řízení, podíl autorsky vyrobených pořadů má činit 100 % a dostatečný je i podíl zpravodajství a servisních 
informací, když zpravodajství bude vysíláno v pracovní dny mezi 6.00 a 18.00 hod. každou hodinu v délce 
min. 2 minuty (od 12.00 hod. pak rozsáhlejší zpravodajský souhrn dne) a o víkendu mezi 7.00 a 18.00 hod. 
každou hodinu v délce minimálně 1,5 minuty, dále pak stručnější přehledy zpráv v pracovní dny v 6.30, 7.30 
a 8.30 hod. o délce alespoň jedné minuty, dopravní servis v pracovní dny mezi 6.00 a 18.00 hod. podle 
aktuální potřeby, minimálně však jednou za hodinu o délce alespoň půl minuty, a další servisní informace 
podle aktuální potřeby a sezónnosti (sněhové zpravodajství, počasí v turistických letoviscích, tipy na hory, 
sjízdnost silnic apod.). 

Program vysílaný žadatelem bude nově vyráběný, a to s využitím programové struktury odzkoušené 
účastníkem řízení i v jiných regionech. Na region Šumperska se hodlá uchazeč zaměřit poskytováním 
zpravodajského servisu z tohoto regionu, přehledem a předpovědí počasí na pokrytém území a lokálním 
dopravním servisem ze Šumperka a okolí, jakož i soutěžními promoaktivitami určenými pro posluchače ze 
Šumperska a zařazením rubriky pozvánek na společenské, kulturní a sportovní akce v tomto regionu. Z 
hlediska užší orientace na lokalitu žadatel uvedl, že ve spolupráci s městskými a kulturními institucemi 
zařadí rubriku zabývající se aktuálním děním, kulturou a společenským životem v Šumperku a okolí a 
rovněž zařadí servis s nabídkou volných míst a rekvalifikačních kurzů, které probíhají v Šumperku, 
Hanušovicích, Mohelnici a Zábřehu. Rada shledala tuto prezentaci lokalizace programu za dostatečnou a 
za každé ze tří základních dílčích kritérií v této oblasti přidělila účastníku řízení jeden bod. 

Žádný bod však žadatel neobdržel v případě hudebního formátu, jelikož na pokrytém území je již vysíláno 
více programů s obdobným hudebním formátem a rock jako hudební žánr, na který se účastník řízení ve 
svém projektu zaměřuje, je v programech již vysílajících na pokrytém území dostatečně zastoupen; jedná 
se například o stanice RÁDIO ČAS-FM, FREKVENCE 1, RÁDIO IMPULS. Žadatel proto nezískal bod za 
žádné ze dvou základních dílčích kritérií vztahujících se k hudebnímu formátu vysílání, přičemž za každé 
z nich je možné udělit maximálně dva body. 

Z hlediska cílové skupiny je programová nabídka podle projektu koncipována tak, aby oslovovala především 
posluchače ve věku 35 až 55 let s určitými přesahy, širší rozmezí tedy činí 20 až 65 let, přičemž podle 
výsledků měření poslechovosti v jiných regionech jsou tímto programem oslovováni spíše muži. Při 
veřejném slyšení pak žadatel uvedl, že se jím navržený program primárně orientuje na posluchače ve 
věku 30 až 50 let s důrazem na muže. Rada se tedy přiklonila k závěru, že program Rádio Beat dokáže 
věkově starší částí své cílové skupiny saturovat také skupinu posluchačů, která převážnou částí stávajících 
rozhlasových programů na dotyčném území uspokojena není, a za základní dílčí kritérium rozpětí s 
ohledem na programovou nabídku bod tomuto uchazeči přidělila. Protože jednotlivé programové prvky 
pokrývají průřezově celou cílovou skupinu žadatelem navrhovaného programu, byl účastník řízení 
ohodnocen jedním bodem i v základním dílčím kritériu programových prvků ve vazbě na programovou 
skladbu. 

Při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb. získal žadatel dva body za každé ze tří základních dílčích kritérií, neboť všechny 
tři byly vyhodnoceny jako splněné. Účastník řízení ve svém projektu uvedl řadu autorských pořadů 
hudebního charakteru (včetně jejich poměrně podrobného popisu), při jejichž výrobě spolupracuje s 
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renomovanými hudebními publicisty a osobnostmi české a moravské rockové scény, přičemž speciální 
hudební pořady má v současné době Rádio Beat na programu každý večer (jako příklad lze uvést pořady 
Beatová klenotnice, Větrník nebo Svěženky a machři). 

Začínající umělce hodlá žadatel podporovat pravidelně poskytováním prostoru k jejich prezentaci (včetně 
začínajících umělců ze Šumperska) ve vysílání, a to zejména formou hodinových rozhovorů, mediální 
podpory jejich akcí pro veřejnost, zařazování jejich děl do playlistu (v případě hudebních interpretů) a 
vysílání soutěžního pořadu pro mladé skupiny a interprety pod názvem Naděje Beatu, přičemž každý 
čtvrtrok oceňuje mladé umělce a pořádá pro ně koncert. Podpora kulturních akcí ze strany uchazeče má 
spočívat zejména v informování o kulturních a společenských akcích v Šumperku a okolí, a to v pravidelném 
zpravodajském servisu stanice, speciálních víkendových rubrikách (Víkendový guláš rádia Beat, 
Beatoskop a Menšinové sporty) a prostřednictvím živých moderátorských vstupů. Svá tvrzení v oblasti 
podpory začínajících umělců a podpory kulturních akcí doložil žadatel řadou fotografií z hudebních akcí 
(na řadě z nich je přitom patrné logo rádia dokládající podporu), plakáty na tyto akce opět s logem rádia a 
podobně. Kromě podpory uvedených hudebních akcí uchazeč zamýšlí stát se mediálním partnerem 
šumperského festivalu Blues Alive a informovat o dalších kulturních akcích pořádaných galeriemi a 
muzei. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve 
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že za základní dílčí 
kritérium identifikace menšiny lze žadateli udělit maximum dvou bodů, neboť z projektu vyplývá, že na 
pokrytém území žije minimálně několik stovek Romů a Slováků, ale také poměrně aktivní řecká 
národnostní menšina. Kromě aktuálního zařazování informací o akcích z kulturního, sportovního a 
společenského života menšin, jsou-li v dosahu vysílání pořádány, chce žadatel reagovat ve svých 
programových prvcích, které jsou svou strukturou a informační zaměřeností vhodné pro využití ke 
komunikaci s menšinami, na aktuální témata ze života menšinové populace je také možné reagovat ve 
zpravodajství, které je dalším nosným prvkem vysílání. Uchazeč je připraven navázat spolupráci při 
podpoře menšin v rámci provozování rozhlasového vysílání s organizacemi národnostních menšin jako 
například romským občanským sdružením Savore, Svazem Vietnamců v ČR, Obcí Slovákov v ČR, 
Sdružením Ukrajinců a příznivců Ukrajiny a Kongresem Poláků (neboť na Šumpersku podle sčítání 
obyvatel žijí také Slováci, Poláci, Němci, Ukrajinci a Vietnamci) a mediálně podporovat činnost Řecké 
obce Šumperk a jejího souboru Kalliópi. Obdobným způsobem pak hodlá žadatel informovat i o 
aktivitách náboženských menšin v Šumperku. Protože účastník řízení dostatečně popsal, jak má v 
úmyslu menšiny na pokrytém území podporovat, a uvedl i příklady redakčních příspěvků týkajících se 
života menšin, vyhodnotila Rada v případě tohoto uchazeče základní dílčí kritérium způsobu podpory za 
splněné a přidělila mu dva body. 

Rada provedla srovnání míry a kvality naplnění jednotlivých zákonných skutečností významných pro 
rozhodnutí Rady v žádosti vítězného žadatele se žádostmi ostatních účastníků. Popis správní úvahy 
Rady v rámci tohoto srovnání, tj. uvedení důvodů, pro něž vítězný uchazeč naplnil zákonná kritéria 
významná pro rozhodnutí Rady v míře vyšší než ostatní uchazeči, bude pro přehlednost uveden níže vždy 
v příslušné části odůvodnění týkající se zamítnutí žádostí ostatních žadatelů. 

Důvody pro udělení licence vítěznému účastníku řízení spočívají zejména v úplném naplnění zákonného 
kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby, jehož nedosáhl žádný jiný uchazeč v tomto licenčním 
řízení, a maximálním možném hodnocení žadatele z hlediska mluveného slova, lokalizace programu a cílové 
skupiny a úplném naplnění zákonného kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, 
etnických a jiných menšin v České republice, ve kterých sice maximálního počtu bodů dosáhli také někteří 
další žadatelé, avšak Rada zde při komplexním vyhodnocení žádostí přihlédla k tomu, že ve všech 
uvedených kritériích dosáhla maximálního ohodnocení pouze společnost BROADCAST MEDIA, s. r. o. 
Takové hodnocení tohoto žadatele v rámci komplexního hodnocení převážilo i skutečnost, že rockový 
hudební žánr, na který se stanice Rádio Beat zaměřuje, je již obsažen ve vysílání většího počtu 
rozhlasových stanic zachytitelných na dotyčném území a jeho preference tedy nemůže pozitivně přispět k 
rozmanitosti hudebních formátů v rozhlasovém vysílání. 
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Po přijetí rozhodnutí o udělení licence tak Radě nezbylo než se transparentním a přezkoumatelným 
způsobem vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnocení ve vztahu k neúspěšným 
žadatelům. 

Rada z hlediska zákonných skutečností významných pro rozhodnutí Rady posoudila a zhodnotila žádost 
účastníka řízení NONSTOP s . r. o., který požádal o udělení licence k provozování hudebního rádia s 
informacemi pod názvem Rádio Krokodýl. 

Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel na základě několika licencí 
provozuje rozhlasové vysílání na jižní Moravě a na Vysočině a s provozováním rozhlasového vysílání má 
dlouholeté zkušenosti. Rada nemá ve vztahu k jeho dosavadnímu podnikání v této oblasti negativních 
poznatků. 

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, když od roku 1994 provozuje vysílání programu Rádio Krokodýl. 
Jednatel účastníka řízení Ing. Michal Plachý se dlouhodobě pohybuje v oblasti provozování rozhlasového 
vysílání, je ředitelem Rádia Krokodýl po celou dobu jeho vysílání a předtím pracoval v Českém rozhlase 
Brno. Stejně tak manažerský tým účastníka řízení lze považovat za zkušený s ohledem na dlouhodobé 
provozování rozhlasového vysílání tímto účastníkem řízení. Účastník řízení je organizačně připraven na 
získávání místních informací, když v projektu počítá s rozšířením svých kontaktů a týmu 
spolupracovníků pro oblast Šumperka včetně vybudování samostatného pracoviště v Šumperku. 

Účastník řízení uvedl v žádosti o licenci také konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k 
zajištění vysílání, zejména konkrétně popsal technické řešení pro zahájení a zajištění vysílání s 
využitím nového souboru technických parametrů. Účastník řízení byl tak i v základním dílčím kritériu 
projektového technického řešení hodnocen jedním bodem. Účastník řízení je tak i z technického 
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zajištění vysílání, žadatel provozuje rozhlasové vysílání 
již 18 let a lze jej tedy považovat i po ekonomické stránce za stabilní subjekt. Žadatel hodlá vysílání 
financovat z prodeje reklamního času, popřípadě sponzoringu, přičemž pro pokrytí vstupních nákladů 
má vyčleněny prostředky a pokrytí provozních nákladů předpokládá do 24 měsíců. Vzhledem k tomu, že 
finanční spolehlivost žadatele byla doložena bankovní referencí a vůči jedinému společníkovi nebylo 
vedeno žádné řízení pro neplnění finančních závazků, byl účastník řízení v základním dílčím kritériu 
způsobu financování vysílání hodnocen jedním bodem. Finanční spolehlivost žadatele i vlastníků žadatele 
byla rovněž hodnocena pokaždé jedním bodem, neboť byla doložena bankovní referencí a Radě není z 
úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho jedinému společníku bylo vedeno jakékoliv řízení z 
důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak podle názoru Rady ekonomicky připraven k 
zajištění vysílání a schopen zahájit jej včas, tj. 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 základním dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků 
v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen 1 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 žadatele 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 (tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v 
obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické 
změny se promítnou ve veřejně přístupném českém obchodním rejstříku, budou pod kontrolou Rady a 
nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. 
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Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze uvést, že 
vlastnické vztahy u žadatele jsou stabilní, když k poslední změně došlo již v březnu 1996. 

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. 

Z hlediska mluveného slova byl udělen jeden bod pouze ve dvou ze tří základních dílčích kritérií, neboť 
navrhovaný podíl mluveného slova (3 až 17 %) nepřevyšuje střední hodnotu na pokrytém území (zde proto 
nebyl přidělen bod), podíl autorsky vyrobených pořadů ve vysílání činí 20 až 80 % a zpravodajství a servisní 
informace jsou vysílány minimálně jednou v hodině a tvoří 1 až 8 % z mluveného slova, což podle názoru 
Rady dostačuje k získání bodu za základní dílčí kritérium podílu zpravodajství a servisních informací. 

Z hlediska lokalizace programu bylo přiděleno po jednom bodu u všech tří základních dílčích kritérií, neboť 
program není přebíraný a je zde dostatečně podložený předpoklad orientace na daný region, když účastník 
řízení předpokládá navýšení podílu zpravodajství, servisních informací i autorských pořadů z regionu 
Šumperska, jakož i orientace na užší lokalitu, neboť žadatel hodlá získávat zpravodajské a servisní 
informace lokálního charakteru s využitím spolupracovníků zaměřených přímo na lokalitu Šumperk. 

Hudební formát je tvořen především melodickými skladbami z oblasti popu a rocku, s deklarovanou snahou 
maximálně využívat i nahrávek českých interpretů. Při veřejném slyšení žadatel uvedl, že se má jednat 
o formát Hot AC, který vymezil jako hudbu z oblasti popu, soft rocku, rocku, folku a dalších velkých hitů 
z ostatních hudebních žánrů. Porovnáním se současnou nabídkou rozhlasových programů z hlediska 
hudebního formátu navrhovaného žadatelem zjistila, že žánry pop a rock jsou již na pokrytém území 
přítomny v nabídce většího počtu programů a také že obdobný hudební formát je na Šumpersku obsažen 
ve větším počtu již vysílaných programů (např. RÁDIO IMPULS nebo Kiss Morava). V základních 
dílčích kritériích týkajících se hudebního formátu tak nebyly přiděleny žádné body. 

Z hlediska cílové skupiny byl přidělen jeden bod jen za základní dílčí kritérium vazby programových prvků 
projektu k žadatelem uváděné cílové skupině, neboť programová nabídka žadatele je sice pro danou 
skupinu obvyklá a jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu, avšak na 
pokrytém území je navrhovaná cílová skupina 20 až 45 let již dostatečně uspokojena stávající nabídkou 
programů, a to i programy s obdobným formátem. 

Projekt žadatele NONSTOP s. r. o. při hodnocení přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. získal dva body v základním dílčím kritériu 
vlastních autorských pořadů, když uvedl více příkladů, u některých z nich pak s jejich stručnou 
charakteristikou („Rozhovory pana Víznera", „Víkend s ...", „Letní a zimní servis", „Krokodýl cestovatel" a 
další), avšak žádný bod ve zbývajících dvou základních dílčích kritériích v oblasti původní tvorby. 

Pokud jde o již zmiňovaný pořad „Víkend s podle projektu jej žadatel využívá také k představení 
začínajících hudebníků a umělců, avšak toto tvrzení nijak nedokládá, což vedlo Radu k tomu, že 
účastníkovi řízení za základní dílčí kritérium podpory začínajících umělců a její lokalizace na region (s 
maximálním možným hodnocením dva body) neudělila žádný bod. Také v základním dílčím kritériu 
podpory kulturních akcí a jejího způsobu nebyl účastníku řízení udělen žádný bod, protože údaje, které 
žadatel Radě v tomto ohledu poskytl, zcela jednoznačně vypovídají o orientaci takto deklarované 
podpory na region Brněnska (např. Národní divadlo v Brně, Městské divadlo, Moravská galerie v Brně, 
Moravské zemské muzeum atd.), ačkoliv pro účely tohoto licenčního řízení lze vzít v úvahu jen 
podporu vztahující se alespoň rámcově k území, které má být vysíláním pokryto, tj. v tomto případě k 
regionu Šumperska. 

Souhrnně lze tedy z hlediska přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby říci, že tato zákonná skutečnost 
významná pro rozhodnutí Rady je tak v případě žádosti hodnoceného účastníka řízení považována pouze 
za částečně splněnou a míra jejího naplnění je podstatně menší než u žádosti vítězného žadatele. 

Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje kultury menšin v České republice ve smyslu 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a dospěla k závěru, že u projektu předloženého 
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žadatelem je toto kritérium naplněno jen částečně. V základním dílčím kritériu identifikace menšiny obdržel 
účastník řízení jeden bod ze dvou možných, protože se sice věnoval otázce, na které menšiny hodlá svou 
podporu směřovat, avšak vymezil je jen v obecné rovině (národnostně, sociálně a zdravotně stratifikované 
menšiny) a konkrétní menšiny, např. národnostní, neuvedl. Jeden bod ze dvou možných přidělila Rada také 
v základním dílčím kritériu způsobu podpory, vycházejíc z toho, že v projektu popsaná podpora byla v 
převážné míře orientována na oblast Brněnska a podpora menšin ze strany žadatele neorientovaná 
výlučně na oblast jižní Moravy byla doložena pouze potvrzením UNICEF. 

Rada ve svém hodnocení žadatele NONSTOP s. r. o. příznivě hodnotila skutečnosti významné pro 
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., u nichž byla shledána 
stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči NONSTOP s. r. o. 
licence k provozování vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč NONSTOP s. r. o. naplnil 
tyto zákonné skutečnosti ve zřetelně menší míře než úspěšný žadatel, 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 zpravodajsko-
publicistické stanice s podílem domácí i zahraniční hudby a zaměřením na věkovou skupinu od 15 do 26 
let pod názvem Free 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. 

Účastník řízení je provozovatelem rozhlasového vysílání od roku 2004 a jeho jednatel Štěpán Plachý se 
v této oblasti pohybuje již 8 let, programový ředitel Martin Kaminský pak od roku 1995. Základní dílčí kritéria 
zkušenosti provozovatele s rozhlasovým vysíláním, zkušenosti statutárních orgánů provozovatele a 
zkušenosti vedoucích zaměstnanců provozovatele proto lze považovat za splněná a za každé z nich je 
možné přidělit žadateli jeden bod. Žadatel dále uvedl, že má velkou síť posluchačů-redaktorů, kteří ho 
denně informují telefonem, e-mailem a prostřednictvím sociálních sítí (konkrétně zmínil sociální síť 
Facebook) o dění v jejich okolí, přičemž je připraven posílit personální řady i o další zpravodajské 
jednotky přímo v oblasti střední Moravy. Rada tedy dospěla k závěru, že bod lze přidělit žadateli i za 
základní dílčí kritérium organizačního řešení získávání místních informací a tento účastník řízení je z 
organizačního hlediska připraven na zajištění vysílání včetně zahájení vysílání v zákonném termínu. 

Účastník řízení také uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k 
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím 
nového souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a 
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Je tedy i z technického 
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 

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, a svou finanční připravenost doložil bankovní referencí. Samotné provozování 
vysílání bude žadatel financovat příjmy z prodeje reklamního času, což lze s ohledem na dlouhodobou 
činnost žadatele v této oblasti považovat za reálné. Proto byl žadatel v základním dílčím kritériu způsobu 
financování vysílání hodnocen jedním bodem. Po jednom bodu získal žadatel rovněž za základní dílčí 
kritérium finanční spolehlivosti žadatele, která je doložena bankovní referencí, a základní dílčí kritérium 
finanční spolehlivosti vlastníků žadatele, neboť přes deset let existující žadatel má stabilně příznivé 
ekonomické výsledky a Radě není z úřední činnosti známo, že by vůči žadateli či jeho jedinému 
společníkovi bylo vedeno jakékoliv řízení z důvodu neplnění finančních závazků. Účastník řízení je tak 
podle názoru Rady ekonomicky připraven k zajištění vysílání včetně jeho zahájení v zákonném termínu. 
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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 základním dílčím kritériu znalosti koncových vlastníků 
v době podání žádosti o licenci byl tak žadatel hodnocen 1 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 žadatele 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 (tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v 
obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické 
změny se promítnou ve veřejně přístupném českém obchodním rejstříku, budou pod kontrolou Rady a 
nebude třeba je dohledávat v jiných zdrojích. 

Z hlediska dalšího dílčího kritéria stability vlastnických vztahů ve společnosti žadatele lze uvést, že 
vlastnické vztahy u žadatele jsou v dostačující míře stabilní; k poslední změně sice došlo v listopadu 2009, 
tedy před necelými třemi roky, avšak šlo jen o převod obchodních podílů jiných fyzických osob na 
současného jediného společníka, který již tehdy byl jedním ze společníků. 

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. 

Co se týče mluveného slova, jeho podíl žadatel stanovil na 6-12 % v pracovní dny a 5-10 % o víkendech, 
a proto Rada rozhodla o neudělení žádného bodu za toto dílčí kritérium, jelikož navržený parametr 
nepřesahuje střední hodnotu podílu mluveného slova na pokrytém území. Za základní dílčí kritérium 
podílu autorsky vyrobených pořadů byl bod přidělen, neboť navržený parametr minimálně 30 % nelze 
považovat za natolik nízký, aby to odůvodňovalo závěr o nenaplnění tohoto kritéria, přestože jiní žadatelé 
navrhovali i vyšší procento. Zpravodajství a servisní informace má účastník řízení v plánu vysílat mezi 7. a 
17. hodinou v rozsahu minimálně 1 až 3 minuty, což podle názoru Rady dostačuje k získání bodu i za 
základní dílčí kritérium podílu zpravodajství a servisních informací. 

Pokud jde o lokalizaci programu, obdržel projekt Free Rádia bod jen v jednom ze tří základních dílčích 
kritérií, protože se jedná o program vyráběný účastníkem řízení (nikoliv přebíraný), avšak za naplněné 
nelze považovat ani kritérium orientace na region, když žadatel neuvádí nic konkrétního ve vztahu k 
regionu Šumperska a zmiňuje, že dosud neměl příležitost orientovat se na jinou oblast než na jižní 
Moravu, ani kritérium orientace na užší lokalitu, kterou účastník řízení ve svém programu vůbec neuvádí. 

Pokud jde o hudební formát žadatele, je v předloženém projektu charakterizován jako CHR se zaměřením 
na cílovou věkovou skupinu 12-26 let s informačním servisem obsahujícím místní, regionální, národní 
a zahraniční informace. Hudební formát CHR (Contemporary Hits Rádio - založený na aktuálních 
hitparádových hitech) je v projektu žadatele zaměřen především na hudbu stylu Eurodance s vysokým 
podílem skandinávské a pobaltské taneční hudby, značný podíl tvoří také málo známá hudba z 
východoevropského regionu, dále obsahuje tvorbu středoevropského regionu, standardní rádiové hity ze 
západní Evropy a USA, a to v kombinaci s etnoprvky a menšinovými hudebními žánry. Žadateli v 
základním dílčím kritériu počtu programů s obdobným formátem byly přiděleny dva body, neboť na území 
pokrytém signálem z vysílacího stanoviště Šumperk-Kolšov vysílají jen dva programy obdobného formátu. 
Rovněž dva body získal žadatel v základním dílčím kritériu podílu formátu na daném území, neboť jeho 
žánrová nabídka je podle názoru Rady pro daný region přínosem. 
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Z hlediska cílové skupiny byl žadateli přidělen jeden bod pouze v základním dílčím kritériu programové 
prvky ve vazbě na cílovou skupinu; programová nabídka žadatele je pro danou skupinu obvyklá, jednotlivé 
programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu. Za základní dílčí kritérium rozpětí s ohledem 
na programovou nabídku však účastník řízení bod neobdržel, protože navrhovaná cílová skupina 15 až 
26 let s přesahy je již na dotyčném území dostatečně saturována stávající nabídkou rozhlasových 
programů. 

Z hlediska kritéria přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb. byl žadatel ohodnocen čtyřmi body ze šesti možných. Základní dílčí kritérium 
vlastních autorských pořadů bylo vyhodnoceno jako částečně splněné a tedy ohodnoceno jedním 
bodem ze dvou možných, neboť žadatel ve svém projektu zmínil několik vlastních autorských pořadů, 
jejichž podíl má činit minimálně 30 %, avšak uvedené pořady jsou převážně hudebního charakteru, což 
není vzhledem k programové nabídce na daném území zcela neobvyklé. V základním dílčím kritériu 
podpory začínajících umělců a její lokalizace na region byl žadatel ohodnocen jedním bodem, neboť dle 
projektu propaguje aktuální hudbu ve formě vysílání skladeb začínajících interpretů a podporuje také 
vystoupení začínajících umělců na regionální úrovni, avšak tyto údaje účastník řízení ve vztahu k regionu 
Šumperska v plné míře nedoložil. Naopak jako splněné se ziskem maxima dvou bodů vyhodnotila Rada 
základní dílčí kritérium podpory kulturních akcí a jejího způsobu, protože žadatel dostatečně popsal 
zamýšlenou podporu kulturních akcí a předjednanou spolupráci v tomto směru doložil potvrzeními vícero 
místních institucí z regionu Šumperska. 

Kritérium přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. považuje Rada za zcela 
splněné a v obou základních dílčích kritériích přidělila účastníku řízení dva body, tedy maximální možný 
počet. Žadatel uvedl konkrétní menšiny (romskou, slovenskou, arménskou a ukrajinskou) a současně 
deklaroval i svou podporu jiným než národnostně vymezeným menšinám. Menšiny hodlá uchazeč 
podporovat jednak ve vysílání, zejména ve zpravodajství (zařazováním informací o akcích dotýkajících se 
života menšin apod.), jednak spolupořádáním hudebních, společenských nebo kulturních akcí, a své 
záměry v oblasti podpory menšin doložil potvrzením spolupráce vystaveným Charitou Šumperk. 

Rada ve svém hodnocení žadatele Rádio Student, s. r. o. shodně jako u vítězného žadatele hodnotila 
skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), b) a g) zákona č. 
231/2001 Sb. a jako částečně splněnou i skutečnost významnou podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb. Rozdílovým kritériem, pro něž uchazeči Rádio Student, s. r. o. licence k 
provozování vysílání udělena nebyla, byla pak skutečnost významná pro rozhodnutí Rady podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč Rádio Student, s. r. o. naplnil tuto 
zákonnou skutečnost v menší míře než úspěšný žadatel, a to z výše popsaných důvodů. 

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 stanice se 
zprávami pod názvem Rádio Haná okruh Sen (při veřejném slyšení upřesněn název na Rádio Haná 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. 

Účastník řízení již řadu let provozuje rozhlasovou stanici RÁDIO HANÁ a jeho jednatel a jediný společník 
RNDr. Pavel Foretník má s rozhlasovým vysíláním již dvacetileté zkušenosti. Dostatek zkušeností v oblasti 
rozhlasu mají též vedoucí zaměstnanci žadatele, totiž ředitel stanice Ing. David Foretník, programový 
manažer Marek Berger a obchodní ředitelka stanice Hana Tellingerová. Z hlediska organizačního řešení 
získávání místních informací hodlá účastník řízení využít stávající spolupráci s Českou tiskovou kanceláří a 
dále redaktory a zpravodaje Deníku, přičemž uvedenou spolupráci žadatel dostatečným způsobem 
doložil. Je proto možné přidělit bod za každé ze čtyř základních dílčích kritérií a učinit závěr, že uchazeč 
je z organizačního hlediska připraven na zajištění vysílání včetně zahájení vysílání v zákonném termínu. 
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Účastník řízení také uvedl v žádosti o licenci konkrétní údaje týkající se jeho technické připravenosti k 
zajištění vysílání, a to především k technickému řešení pro zahájení a zajištění vysílání s využitím 
nového souboru technických parametrů. Projektové technické řešení bylo tedy v plném rozsahu doloženo a 
účastník řízení byl v tomto základním dílčím kritériu hodnocen jedním bodem. Je tedy i z technického 
hlediska připraven k včasnému zahájení vysílání. 

Pokud jde o ekonomickou připravenost žadatele k zahájení a zajištění vysílání, hodlá žadatel financovat 
vysílání z vlastních zdrojů a ze zisku, přičemž výši disponibilních finančních prostředků doložil potvrzením 
o zůstatku na svém účtu a na účtu servisní společnosti Rádio Haná, s. r. o. Finanční spolehlivost žadatele 
a vlastníků žadatele byla doložena kopií výkazů zisků a ztrát RNDr. Pavla Foretníka za roky 2009 a 2010. 
Rada proto přidělila tomuto žadateli bod za všechna tři základní dílčí kritéria v oblasti finanční připravenosti 
s tím, že podle jejího názoru je účastník řízení k zajištění vysílání i jeho zahájení v zákonném termínu 
ekonomicky připraven. 

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 - 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 jako společník v obchodním rejstříku. 

Stejně tak jsou dány předpoklady pro transparentnost převodů podílů ve společnosti žadatele 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 (tuto právní formu má i žadatel) mají společníky zapsány v 
obchodním rejstříku, přičemž současná vlastnická struktura žadatele skýtá předpoklad, že vlastnické 
změny se promítnou ve veřejně přístupném 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. 

Pokud jde o mluvené slovo, navrhl žadatel jeho podíl v rozmezí 5 až 10 % v závislosti na denní době a typu 
pořadů, takže za toto základní dílčí kritérium nebyl bod udělen, protože uvedený parametr nepřesahuje 
střední hodnotu podílu mluveného slova na pokrytém území. Naopak za splněná považuje Rada základní 
dílčí kritéria podílu autorsky vyrobených pořadů, který činí 100 %, a podílu zpravodajství a servisních 
informací, neboť zpravodajství a servisní informace mají tvořit minimálně 50 % z mluveného slova. 

Z hlediska lokalizace programu obdržel projekt po jednom bodu ve všech třech základních dílčích kritériích; 
program Rádio Haná Sen má být nově vyráběný a nikoliv přebíraný, v oblasti orientace programu na region 
žadatel navrhl zařazování informací z oblasti pracovního trhu ve spolupráci s úřadem práce (v pracovní 
dny dvakrát denně aktuální nabídky práce, dále pak informace o rekvalifikačních kurzech), což lze 
považovat za pozitivní zejména s ohledem na poměrně vysokou míru nezaměstnanosti v okrese Šumperk, 
a při orientaci na užší lokalitu se účastník řízení hodlá zaměřit na jednotlivá města na pokrytém území se 
zvukovým oddělováním jednotlivých zpravodajských regionálních bloků v rámci informování o kulturních a 
společenských akcích a důležitých událostech spjatých s politickým a kulturním životem na Šumpersku. 

Hudební formát navrhované stanice je definován jako EL, tedy Easy Listening (Light, Soft and Lazy), s 
významným přesahem do tradicionálních melodií od dob první republiky až po evergreeny do 70. let a 
významným podílem filmových a muzikálových melodií všech dob. Referenčním formátem jsou swingové, 
jazzové, šansonové a bluesové melodie a největší megahity z filmů a muzikálů domácích i světových od 
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let dvacátých až po současnost. Vzhledem k tomu, že na území pokrytém signálem z vysílacího stanoviště 
Šumperk-Kolšov vysílá jen jedna stanice podobného formátu (Český rozhlas 3 - Vltava), byly 
účastníku řízení v základním dílčím kritériu počtu programů s obdobným formátem přiděleno maximum 
dvou bodů. Navržená žánrová nabídka je pro region Šumperska nepochybně přínosem, a proto žadatel 
obdržel dva body i za základní dílčí kritérium podílu formátu na daném území. 

Z hlediska cílové skupiny bylo žadateli přiděleno po jednom bodu jak v základním dílčím kritériu rozpětí 
s ohledem na programovou nabídku, protože uchazeč se hodlá zaměřit na věkovou skupinu cca od 40 let, 
tj. zejména méně saturované věkové skupiny starších posluchačů, tak v základním dílčím kritériu 
programové prvky ve vazbě na cílovou skupinu, neboť programová nabídka žadatele je pro danou skupinu 
obvyklá a jednotlivé programové prvky pokrývají průřezově celou cílovou skupinu (kromě již zmíněného 
zařazování informací z oblasti pracovního trhu účastník řízení v projektu uvedl také například programový 
prvek doplňování vybraných muzikálových a filmových písní o komentář, tj. o jaký typ písně se jedná a z 
jakého filmu či muzikálu pochází, atd.). 

Kritérium přínosu uchazeče pro rozvoj původní tvorby podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. shledala Rada jako splněné jen částečně se ziskem tří bodů z šesti možných. Za základní 
dílčí kritérium vlastních autorských pořadů obdržel žadatel maximum dvou bodů, protože v projektu uvedl 
sedm hudebních speciálů pro jednotlivé dny v týdnu, které jsou orientovány na různé oblasti hudebního 
zaměření stanice (např. Swing a šanson, Slavné muzikálové melodie apod.). Účastník řízení uvedl, že díky 
svému hudebnímu a programovému zaměření může podporovat jen některé začínající umělce, a proto byl 
v základním dílčím kritériu podpory začínajících umělců a její lokalizace na region ohodnocen jen jedním 
bodem ze dvou možných, i když potvrzeními doložil určitou podporu začínajících umělců prostřednictvím 
místních kulturních institucí; podle projektu hodlá žadatel podporovat začínající umělce (konkrétně 
revivalová uskupení reprodukující hudbu odpovídající formátu stanice) ve svém vysílání a na svých 
internetových stránkách, konkrétněji však formy podpory nespecifikoval, a při veřejném slyšení k této 
problematice uvedl jen informace relativně obecného charakteru. V základním dílčím kritériu podpory 
kulturních akcí a jejího způsobu, za které lze získat maximálně dva body, pak nemohla Rada účastníku 
řízení udělit žádný bod, protože uchazeč se otázky podpory kulturních dotkl pouze okrajově v souvislosti 
s prezentací podpory začínajících umělců při veřejném slyšení a ve svém projektu se uvedené 
problematice prakticky nevěnoval. 

Z hlediska kritéria přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin 
v České republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. nezískal žadatel žádný 
bod za základní dílčí kritérium identifikace menšiny, když žádnou konkrétní menšinu ve svém projektu 
nespecifikoval (za toto základní dílčí kritérium je možné přidělit maximálně dva body), a jeden bod za 
základní dílčí kritérium způsobu podpory, jelikož se sice otázce způsobu podpory menšin poměrně 
věnoval, avšak uvedené informace v tomto ohledu měly jen poměrně obecný charakter, zvláště v 
některých směrech (např. „ve zpravodajství formou informací o začleňování národnostních, etnických a 
jiných menšin"). Svou podporu menšin žadatel také do určité míry doložil vyjádřeními některých institucí 
ze Šumperska. 

Rada ve svém hodnocení žadatele HAMCO, s. r. o. příznivě hodnotila skutečnosti významné pro 
rozhodnutí Rady podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., u nichž byla shledána 
stejná míra naplnění jako u vítězného žadatele. Rozdílovými kritérii, pro něž uchazeči HAMCO, s. r. o. 
licence k provozování vysílání udělena nebyla, byly pak skutečnosti významné pro rozhodnutí Rady podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., kde uchazeč HAMCO s. r. o. naplnil tyto 
zákonné skutečnosti v podstatně menší míře než úspěšný žadatel, a to z výše popsaných důvodů. 
Skutečnost, že hodnocený účastník řízení dosáhl horšího hodnocení než vítězný projekt ve dvou 
kritériích, jakož i větší rozdíl v hodnocení účastníka řízení HAMCO, s. r. o. a vítězného projektu v případě 
obou těchto kritérií, tj. kritérií podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., byly 
pak důvodem toho, že z hlediska komplexního hodnocení byla shledána vyšší míra naplnění zákonem 
stanovených kritérií u vítězného projektu než u žadatele HAMCO, s. r. o., přestože tento žadatel získal 
zřetelně lepší hodnocení v případě kritéria podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
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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 o udělení licence v jednotlivých žádostech 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 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. se v řízení postupuje podle správního řádu, 
nestanoví-li tento zákon jinak, a to 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 tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti výroku tohoto rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení licence, lze podle ustanovení § 19 
zákona č. 231/2001 Sb. podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má podle ustanovení § 66 věta třetí zákona č. 231/2001 Sb. 
odkladný účinek. 

V Praze dne: 2.10.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 16.11.2012, Pří loha č. 3 - předpokládaný územní rozsah , stránky 
(7)), Dokument (ostatní, 16.11.2012, Pří loha č. 1 - l icenční podmínky), Dokument (přehled, 
25.9.2012, zachyt i telnost programů - Šumperk-Kolšov 107,6 MHz) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.12.30 22:17:16 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha č. 1 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: BROADCAST MEDIA, s . r. o. 

Označení (název) programu: Radio Beat 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

I. Základní programová specifikace 

Hudební stanice s rockovou orientací 

II. Další programové podmínky 

1) Programové podmínky, které vedly Radu k udělení licence (§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.) 

- podíl mluveného slova v rozmezí 8 až 12 % 
poskytování prostoru ve vysílání k prezentaci začínajících umělců (včetně začínajících umělců ze 
Šumperska), a to zejména formou hodinových rozhovorů, mediální podpory jejich akcí pro veřejnost, 
zařazování jejich děl do playlistu (v případě hudebních interpretů) a vysílání soutěžního pořadu pro 
mladé skupiny a interprety 

- podpora kulturních akcí spočívající zejména v pravidelném informování o kulturních a společenských 
akcích v Šumperku a okolí, a to v rámci zpravodajského servisu stanice, ve speciálních víkendových 
rubrikách a prostřednictvím živých moderátorských vstupů. 

podpora rozvoje kultury romské, slovenské a řecké menšiny a dalších národnostních, etnických a jiných 
menšin na Šumpersku, a to zejména ve formě aktuálního zařazování informací o akcích z kulturního, 
sportovního a společenského života těchto menšin, jsou-li v dosahu vysílání pořádány, a v rámci 
zpravodajství, ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin (např. občanské družení Savore, 
Obec Slovákov v ČR, Řecká obec Šumperk apod.) 

2) Jednotlivé programové podmínky 

všechny pořady budou vyráběny autorsky 
zpravodajství v pracovní dny mezi 6.00 a 18.00 hod. každou hodinu v délce minimálně 2 minuty (od 
12.00 hod. pak rozsáhlejší zpravodajský souhrn dne) a o víkendu mezi 7.00 a 18.00 hod. každou 
hodinu v délce minimálně 1,5 min., dále pak stručnější přehledy zpráv v pracovní dny v 6.30, 7.30 
a 8.30 hod. o délce alespoň jedné minuty, dopravní servis v pracovní dny mezi 6.00 a 18.00 hod. 
podle aktuální potřeby (minimálně však jednou za hodinu o délce alespoň půl minuty), a další servisní 
informace podle aktuální potřeby a sezónnosti 

program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 až 50 let s důrazem na muže 
pravidelné speciální hudební autorské pořady, připravované ve spolupráci s hudebními publicisty 
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Zachytitelnost rozhlasových programů v Šumperku 107,6 MHz 
Rádio Programová skladba 

vysílání 
Cílová skupina Hudební formát Programové prvky Místní info Menšiny 

CRo 1 Radiožurnál Zpravodajsko-
publicistická celoplošná 
stanice 

posluchači, 
preferující 
seriózní 
informace 

Převaha zpravodajství 
a publicistiky 

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

Speciální pořady věnované 
náboženskému životu, 
národnostním menšinám 

CRo 2 Praha Nezpravodajská 
celoplošná stanice 

nejruznejsi 
věkové skupiny, z 
nejrůznějších 
koutů země 

Poměr hudby a 
mluveného slova 50:50 

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

Přebírá pořady 
regionálních studií 

Český rozhlas / CRo 3 
Vltava 

Kulturní stanice (syntéza 
všech druhů kultury a 
umění) 

Nejrůznější 
věkové skupiny 
se zájmem o 
kulturu 

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

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

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

Český rozhlas / CRo 6 Šest hodin komentářů, 
analýz, diskusí a jiných 
zajímavých pořadů. 

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

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

CRo Brno Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně 5.00-20.00 
hod. (po-pá); 6.00-18.00 
(so+ne) 

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 

Regionální vysílání v 
Jihomoravském a 
Zlínském regionu 
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Český rozhlas / CRo 
Olomouc 

Regionální stanice 
Českého rozhlasu, 
vysílání denně od 5.00 do 
22.00 hodin 

hudba 70. a 80. let se 
zaměřením na českou 
tvorbu 

Zpravodajství, informační servis, 
publicistika, nabídka práce, hudba a 
zábava 

Kvalitní zpravodajství z 
regionu 

MEDIA BOHEMIA a. s. / 
Fajn Rádio Hity 

Regionální hudební 
stanice se zpravodajstvím 

Pro celou rodinu hudební produkce 
posledních cca 20 let, 
asi 10 % české hudby 

Zpravodajství, kulturní informace, 
kontaktní pořady, soutěže, hitparády, 
sport, počasí, přehled tisku, mluvené 
slovo 10 % 

Informace o dění v 
regionu, regionální 
hudební scéna 

Frekvence 1, a. s. / 
FREKVENCE 1 

Všeobecné celoplošné 
rádio zábavy a informací 

Zaměřeno na 
rodinu s cílovou 
skupinou 29-49 
let 

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

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

- obecné rádio přístupné všem 
- kontaktní rádio - každodenní partner 

- zpravodajství 

Služba regionům v rámci 
celoplošného vysílání 

MEDIA BOHEMIA a. s. / 
Hitrádio Orion Morava 

Hudebně informační rádio 20 - 45 let Hudební žánr není 
vymezen, nejvíce AC 

Zpravodajství 6.00-18.00 hodin 
Nejsou stanoveny žádné kontrolovatelné 
parametry, soutěže, sportovní kulturní a 
společenské informace, nabídka práce 

Regionálně orientovaná 
stanice se zprávami -
Ostrava - Zlín - Olomouc 

RÁDIO MORAVA s. r. o. / 
Kiss Morava 

Hudebně rozhlasová 
stanice s vyváženým 
podílem informací 

p. 18-35 let Hudba středního 
proudu, součástí 
speciálních hudebních 
pořadů jsou hitparády a 
písničky na přání 

Podíl mluveného slova 10 % 
Zpravodajství od 6.00 do 18.00 hodin 
(sport, počasí, doprava), důraz na 
region, kulturní a společenské informace, 
hitparády, písničky na přání, kvizy a 
znalostní soutěže 

Zpravodajství zaměřené 
na region, orientace na 
region obsahem 
mluveného slova 

JUKE BOX, spol. s r. o. / 
RÁDIO ČAS-FM 

p. 18-55 let 50.-60. léta + rock, 
country & western 

Posílený prvek country 
a folk pro RÁDIO ČAS 
- FM jižní Morava 

Zpravodajství (sport, počasí, dopravní 
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... 

Povoleno odpojování - vysílací okruhy 
Ostrava, Olomouc, Zlín, Valašsko, Zlín, 
jižní Morava. Pro okruh jižní Morava 
změna LP upřesnění hudebního formátu 

Stručný zpravodajský 
blok sestavený z událostí 
regionálního charakteru 
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vysilači okruh Rádio 
Čas - Rock na 
kmitočtu T ř inec -
Godula 89,5 MHz 

posíleno o klasický rock, folkrock, 
s doplněním spřízněných žánrů 

Rádio Černá Hora II s. r. o. / 
RÁDIO ČERNÁ HORA 

hudební stanice s 
lokálním zpravodajstvím 

p.20-29 let s.12-
45 let 

hudba středního 
proudu a hity 80. a 90. 
let, formát hot AC 
blížící se až CHR 

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

lokální programové prvky 

EVROPA 2, spol. s r. o. / 
Rádio Evropa 2 - Morava 

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

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

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

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

HAMCO s. r. o/RÁDIO 
HANÁ 

Hudební stanice se 
zprávami 

p. 20-45 let 60. léta - současnost Zpravodajství - počasí, dopravní servis, 
ankety, zajímavosti, hosté, mluvené 
slovo 5-15 % 

Zprávy z regionu střední 
Moravy, lokální zprávy z 
okresů Přerov a 
Prostějov 

vysílací okruh 
OLOMOUCKO 

60. léta - současnost, 
posíleného hudebního 
formátu o složky pop, 
poprock, softrock, rock, 
popdance, dance, 
country, folk 

rozšířené zpravodajství z měst a okolí posíleno o lokální inzerci 

LONDA, spol. s r. o. / 
RÁDIO IMPULS 

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

p. 30-45 let, s. 25 • 
50 

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

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

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

LONDA, spol. s r. o. / 
RÁDIO IMPULS 

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

p. 30-45 let, s. 25 • 
50 

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

Podíl mluveného slova z celkového 
denního podílu vysílání 20-25 %. 
Zpravodajství 6.00-20.00 - 2* v hodině + 
servisní informace, aktuální téma dne, 
kontaktní pořady - reakce posluchačů, 
důraz na interaktivní pořady, publicistika, 
reportáže o aktuálních jevech ve 
společnosti 

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

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

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

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

Denně zprávy 
z pokrytých regionů 

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

Náboženské pořady 

- Nevysílá reklamy 

Podíl mluveného slova neklesne pod 35 
% 
Podíl kulturních pořadů neklesne pod 7 
% slovesných pořadů 
Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne 
pod 6 % 

RÁDIO IBUR s. r. o. / RÁDIO 
RUBI 

hudební a zpravodajsko-
rozhlasová stanice 

20-40 let Různé formáty české, 
evropské a světové 
populární hudby 

Zpravodajství, auto magazín, svět filmu, 
tematické hudební pořady, pořady o 
přírodě a lidském zdraví; podíl 
mluveného slova 10-15 % vysílacího 
času bez reklamy, podíl regionálního 
vysílání min. 33 % mluveného slova 
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Diagram využití rádiového kmitočtu Š U M P E R K KOLSOV 107,6 MHz podle § 112 odst. 4 
zákona 127/2005 o elektronických komunikacích. 
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Rada pro rozhlasové a te lev izn í v y s í l á n í 

Skřetova 6,120 0 0 Praha 2 

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

www.rrtv.cz 

Radio Investments 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.: 2013/320/bar/Rad 
Č.j.: bar/2614/2013 
Zasedání Rady č. 11 - 2013 / poř.č.: 5 

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

RADA 

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 

VYSÍLÁNÍ 

R O Z H O D N U T Í 

http://www.rrtv.cz


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

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

Odůvodnění: 

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

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

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

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 1.4.2014 Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

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


