
RADA C E S K E R E P U B L I K Y 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

à^SjO, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mail: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.cz ma 

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

Účastník řízení: R Á D I O ZLÍN, spol. s r.o. 
Hradská 1 
Zlín 

PSČ:760 01 

Jednatel: Petr Zatloukal 

Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel nebo 

jím zplnomocněná osoba. 

Č.j.: Ru/108 /0 l /£#? 
Zasedání Rady 8 bod 9 
Vyřizuje : F.Kučera 

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

r o z h o d n u t í : 

1) Rada uděluje společnosti RÁDIO ZLÍN spol. s r.o., se sídlem ve Zlíně, Hradská 1, IČO : 
00568406 l i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s n á z v e m 
Rádio Zlín. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 1.1.2002 do 31.12.2007. 

2) Specifikace vysílání: v pásmu V K V II, název stanice je Rádio Zlín. Časový rozsah vysílání je 
24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Hudební rozhlasová stanice rodinného typu. 

mailto:lnfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

91,7MHz/5kW ZLÍN-MLADCOVÁ 
102,5 MHz/0,1 kW VSETÍN 
96,2 MHz/1 kW UHERSKÝ BROD 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré 
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho 
žádosti o licenci č. R R 0576. Tyto údaje tvoří text 9 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4. 

Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. R R 0576, doručená Radě dne 
20.2.2001 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 747, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice Rádio Zlín, výpis z obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně 
v oddíle C, vložce 245, ze dne 12.2.2001, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu 
IPB/ČSOB, a.s. expozitura IH Moskva Zlín ze dne 26.1.2001), předložené v průběhu správního 
řízení a projednané při předběžném slyšení dne 20.4.2001 a při veřejném slyšení dne 27.4.2001. 

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

Rada konstatovala, že společnost RÁDIO ZLÍN spol. s r.o., je způsobilá stát se provozovatelem 
s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění. 

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, dle 
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 



/ 
/ 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 16.3.2001. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

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

V Praze dne 9.5.2001 



P Ř Í L O H A č.l 

Název stanice: Radio Zlín 
Časový rozsah vysílání: 

Základní charakteristika programu: 

24 hodin denně 

Hudební rozhlasová stanice rodinného typu 

PROFIL STANICE 

: hudební komerční rozhlasová stanice rodinného typu 
: hudební formát AC s výrazným podílem české hudby a pestrostí hudebních titulů 
: hlavní cílová skupina - posluchačské spektrum ve věkovém rozpětí: 20 - 29 let 
: sekundární cílová skupina - posluchačské spektrum 12 - 20 + 29 - 35 let 
: vysílá 24 hodin denně 

Rádio Zlín chce být v oblasti pokrytí signálem moderním, dynamicky se rozvíjejícím hudebně 
informačně prospěšným a zábavným radiem, které posluchačskému spektru zlínského kraje, 
poskytne v kontinuálně pojatém programu, opírající se o znalost regionálního prostředí, 
objektivně vyvážený a aktuální program, informační servis a stejně tak kvalitní hudbu, 
inteligentní zábavu, specifický druh humoru či aktivní kontakt, vycházející z možností 
komunikativních principů, profesionality vlastního týmu, jeho osobnostní bohatosti orientace a 
zkušeností v oblasti životních situací a vytvořeného prostoru pro vlastní kreativitu. 

/ . . . / Hudební dramaturgie bude citlivě a pečlivě respektovat hudební trendy /. . . /z období 80. až 90. let 
včetně hudebních titulů současnosti. 
Zvláštní pozornost je věnována hudebním titulům české hudební produkce, jejíž zastoupení má 
v hudebním formátu Radia Zlín své místo, jako výsledek preferencí a zpětné vazby posluchačského 
spektra v daném regionu. V hudebním formátu Radia Zlín budou zastoupeny i hudební tituly 
regionálních interpretů či hudebních skupin, jejichž selekce se bude řídit základními kvalitativními 
parametry. 

Charakteristika hudebního formátu Radia Zlín 

Hudební formát Radia Zlín vychází v základní stavbě z modelu hudebního formátu charakteru AC 
(Adult contemporery) s kombinacemi hudebních formátů Modern AC, Soft AC , Mainstream AC a 
CHR ve vzájemně určených poměrech vzhledem k časovým pásmům a vzhledem k biorytmům 
posluchače. 

/ . . . / 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

/ . . . / 

HUDBA 

/. . . / 

ZPRAVODAJSTVÍ, P U B L I C I S T I K A 



Charakteristika zpravodajství 

Rychlé, uvolněné s dynamickým přednesem zasazené do pevné vysílací struktury, objektivně 
vyvážené z velkým důrazem na regionální působnost Radia Zlín. 
/ . . . / 

Těžištěm zpravodajských relací je regionální zpravodajství, které se opírá o znalosti zlínského regionu 
a její spádovou oblast, o širokou síť externích dopisovatelů s prioritními vazbami na orgány státní 
správy, magistráty a na kulturní a společenské instituce, na nadační a jiné organizace v rámci 
regionální působnosti radia Zlín. / . . . / 
Pozornost je věnována také dopravnímu servisu, který poskytuje řidičům nejaktuálnější informace. 
/ . . . / 

Časové rozpětí zpravodajských relací 

6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 13:00,14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00 

umístění: v časovém cyklu pondělí až pátek 

Formální struktura zpráv 

znělka identifikační 
headlines 
zpravodajský blok : svět, domov, region s aktuálním telefonátem dle aktuálnosti a dění v regionu 
předěl 
sport 
předěl 
počasí 
znělka identifikační 
dopravní servis 
předěl 
vlastní program 

Charakteristika publicistiky 

/ . . . / 
Z hlediska obsahuje velký důraz kladen na regionální tématiku z oblasti působení Radia Zlín. 
/ . . . / 

Formy publicistických útvarů 

rozhovor 
vždy na aktuální téma s daným aktérem či aktéry ve formě živé rozhovoru nebo ve formě 
záznamu. 
s pohyblivým umístěním v rámci programové struktury s možností zapojení posluchačů do rámce 
rozhovoru 

umístění: v časovém pásmu 10-18 hod. 

ankety 
programový prvek, který reflektuje na aktuální dění na domácí či regionální politické a kulturně 
společenské scéně. 



Anketní rubrika má kontaktní charakter a dává prostor náhodně osloveným respondentům, kteří se 
vyjadřují či komentují dění, které je v popředí zájmů médií a bezprostředně se tak dotýká 
každodenního života. Důraz 

v rámci obsahového naplnění je kladen zejména na regionální dění v rámci působení radia Zlín. 

umístění: v časovém pásmu 11-18 hod. 
/ . . . / 

Hudebně kontaktní pořady 
a/ pracovní název : hitparáda Radia Zlín - TOP 25 

je profilovým hudebním pořadem, který mapuje aktuální zahraniční a domácí hitovou scénu 
s aktivním zapojením posluchače do rámce pořadu ve formě hlasování pořadí jednotlivých 
hudebních titulů či přímým telefonickým kontaktem v rámci soutěže. 

umístění: středa, 20 - 22 hod. 

b/ pracovní název : hitparáda Desítka 
je hitparádou nejhranějších hitových titulů současnosti, tak jak jsou hrány na stanicích rozhlasové 
sítě HIT. Takto koncipovaný hudební pořad je pořadem sezónním, který je nemá své pevné místo 
v programové struktuře Radia Zlín a jehož existence je determinována zájmem posluchačského 
spektra. 

umístění: úterý 2 0 - 2 1 hod. 

cl pracovní název : Dance top 25 
je hudebním pořadem, který mapuje současnou taneční scénu, zahraniční a domácí doplněný o 
rozhovory s interprety či hudebními skupinami využívající možnost telefonických vstupů 
posluchačů. Pořad je vzhledem k umístění do programové struktury sezónní a jeho existence se 
bude odvíjet od zpětné vazby posluchačského spektra. 

umístění: neděle 22 - 23 hod. 

dl Eurocharts HOT 100 
je pořadem hitparádového tipu mapující hitové hudební tituly zahraniční scény v rámci jejich 
evropské prodejnosti doplněný o rozhovory interpretů či hudebních skupin. 
Pořad je vzhledem ke svému charakteru a umístění sezónní a jeho existence se bude dále odvíjet od 
zpětné vazby posluchačského spektra, popř. bude nahrazen pořadem podobného druhu. 

umístění: neděle 20 - 22 hod. 

e/ pracovní název : Club Night 
je pořadem mapující současnou českou a zahraniční taneční scénu s úzkou kontaktní vazbou na 
posluchače, do jehož rámce jsou zasazeny programové produkty, korespondující s životním stylem 
teenagerské populace využívání telefonických mostů do vysílání z diskotékových klubů v rámci 
působnosti Radia Zlín. 

umístění: sobota 20 - 02 hod. 

íl pracovní název : Jukebox net 
je pořadem kontaktním, který jako sekundární zdroj komunikace s posluchačem využívá internet a 
domovské stránky Radia Zlín. Posluchači jsou aktivování výzvou upoutávky a korespondují svá 
hudební přání moderátorovi, který následně jejich přání převádí do živé vysílací formy. Do takto 
komponovaného blokuje zapojena i soutěž o věcnou cenu. 
Jukebox net je sezónní realizací, jehož umístění v programové struktuře vychází z potřeb 
posluchačského spektra. 



umístění: v časovém pásmu 2 1 - 2 2 hod. ( pondělí, úterý, čtvrtek, pátek ) 

Programové prvky informačního charakteru 

a/ volný vstup moderátora 
je programový prvek, který je umístěn mezi 2 skladby v rámci formátové hodiny a který se řídí 
základními atributy tříprvkové moderace. V takto pojatém vstupu moderátor uvozuje nebo 
odhlašuje skladbu, identifikuje stanici a prezentuje v určené stopáži zvolené téma, nebo uvozuje 
konkrétní programový prvek. 

umístění: v časovém pásmu : 5 - 01 hod. 

b/ časomíra 

programový prvek, který bezprostředně informuje posluchače o přesném čase. 

umístění : vždy před celou hodinou před hlavní zpravodajskou relací 

c/ počasí 
programový prvek, který informuje posluchače o předpovědi počasí a o jeho aktuálním stavu 
v určitých časech doplněný o pranostiky. 
umístění : - v rámci zpravodajských relací 

- v časovém pásmu 5 - 7 hod. v cyklu pondělí - pátek 

dl dopravní servis 
programový prvek, který posluchače informuje o aktuální dopravní situaci v rámci regionální 
působnosti Radia Zlín, o uzávěrkách a objížďkách. Pro rámec naplnění této rubriky se do 
maximální míry využívá kontaktů s regionálními dopravními inspektoráty a tiskovými mluvčími 
policejních útvarů a inspektorátů s možností jejich aktuálního telefonického napojení do vysílání 
Radia Zlín. 

umístění: - v rámci každé zpravodajské relace v časovém pásmu 6 - 1 7 hod. 
- mimo rámec zpravodajských relací s aktuálním začleněním do vysílání vzhledem 

k momentální situaci. 

e/ kalendárium 
programový prvek, který posluchače informuje o nejdůležitějších událostech a osobnostech, který 
v daný den slaví výročí vždy s preferencí událostí domácích či regionálních. 

umístění: časové pásmo 5 - 9 hod. 

f/ rozhovory 
programový prvek, který posluchačskému spektru prezentuje zajímavou osobnost ze světa hudby či 
kulturně společenského či sportovního sektoru, s možností telefonického zapojení posluchače do 
rámce vedené komunikace dle charakteru zvoleného tématu a možností komunikace. 
Rozhovory nejsou do programové struktury začleňovány pravidelně, jejich realizace se řídí dle 
možností výběru osobností v rámci regionu. 

umístění: 10-18 hod. 

g/ kulturní regionální servis 
programový prvek, který posluchače informuje o aktuálním dění na regionální scéně v oblastech 
působnosti Radia Zlín. V rámci takto koncipovaného prvku se dostává na informace získané na 
základě spolupráce s kulturními organizacemi. Jedná se o informace či pozvánky do kin, galerii, 



muzeí, na koncerty či další kulturně či společenské akce konané v rámci regionu. Dle charakteru 
akce je dále využíváno telefonických forem, vždy dle významu akce, kdy respondent - pořadatel 
svým vstupem aktuálně rozvíjí informace, týkající se daného tématu. 

umístěni: časové pásmo 11-16 hod. 

h/ tip dne 
programový prvek , který posluchače informuje o aktuálním regionálním dění s obsahovou 
orientací na kulturně společenskou či sportovní scénu. Takto pojatá rubrika dále využívá forem 
přímé prezentace a forem telefonických kontaktů respondenta dle charakteru a významu akce. 

umístění: časové pásmo : 8 - 17 hod. 

ch/filmový servis 
programový prvek, který posluchače informuje o aktuálně dění na poli filmu a videa zahraniční a 
české filmové provenience. Rubrika má informační charakter a profiluje jednotlivé filmové tituly. 
Podává stručnou charakteristiku o novinkách či žebříčku filmových hitparád. Do rámce takto 
koncipované rubriky může být mimořádně zakomponována soutěž pro posluchače tématicky se 
týkající filmu, který má v regionu premiéru. 

umístění: v časovém pásmu 10-18 hod. 

i / kinotip 
programový prvek, který posluchače informuje o aktuálním filmovém dění v rámci regionální 
působnosti Radia Zlín. V rámci této rubriky je prezentován vybraný film, jeho stručná 
charakteristika a zajímavosti, které se daného filmového titulu týkají. 

umístění: v časovém pásmu 13-16 hod. 

j / radioburza 
je programový prvek, který využívá principu kontaktnosti ve spojení s potřebami posluchačského 
spektra. Posluchač reaguje na anonční výzvu a prostřednictvím vysílání má možnost nabídnout 
potencionálním zájemcům koupi či prodej určitého druhu zboží. 

umístění: v cyklu pondělí až pátek v časovém pásmu 5 - 9 hod. 

Programové prvky hudebního charakteru 

a/ hudební servis 
programový prvek, který posluchače informuje o novinkách na poli zahraniční a domácí hudební 
scény. V rámci takto koncipované rubriky jsou. využívány informace z agenturních zdrojů, které 
profilují daného interpreta či hudební skupinu. Informace jsou selektovány vždy v souladu 
s hudebním formátem Radia Zlín. Na tuto rubriku bezprostředně navazuje hudební titul, který byl 
v rámci této rubriky informačně prezentován. 

V rámci hudebního servisu je důraz kladem i na regionální hudební scénu a na informace s ní 
spojené. 

umístění: v časovém pásmu 10-18 hod. 

b/ hudební tip / hit týdne 
programový prvek, který posluchači prezentuje vybraný hudební titul zahraniční domácí scény se 
stručnou charakteristikou o daném interpretovi či skupině s následnou prezentací 

umístění: v časovém pásmu 6 - 2 2 hod. 



Programové prvky zábavného a kontaktního charakteru 

a/ písničky na přání 
písničky na přání jsou jedním z dalších programových prvků, které podporují 

kontaktní charakter samotného programu Radia Zlín. 
/ . . . / 

Programové prvky dramatického charakteru 

Show time Karla Rychtaříka 
je speciální forma programového prvku, postavená na existenci fiktivní rozhlasové postavy jménem 
Karel Rychtařík, spadající do oblasti mini dramatických útvarů a která využívá netradičních 
obsahových a formálních forem zpracování. Je koncipována jako určitý druh parodie v rámci reflexe 
na nejrůznější kulturně společenské události a situace či jako zábavně kontaktní skeč face to face 
s osobnostmi kulturně společenské a politické scény s neopakovatelnou verbální prezentací 
korespondující se specifiky regionu. 
Takto koncipovaný produkt, ne běžně využívaný stanicemi komerčně hudebního typu, nabízí 
posluchačskému spektru atraktivní a ojedinělý zábavně kontaktní útvar, nadmíru korespondující se 
specifikami regionu. 
Z hlediska umístění v programové struktuře je tato aktivita programovým prvkem sezónním a je do 
programu začleňována na základě potřeb programu v úzké vazbě na potřeby posluchače. 

/ . . . / 
NÁVRH VYSÍLACÍHO SCHÉMATU 

4.4.1 Pondělí - pátek 
4.4.2 Sobota 
4.4.3 Neděle 

4.4.1 PONDĚLÍ - PÁTEK 

* 5 - 9 hod. 
ranní blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky: 
zpravodajský servis ( 6,00 hod. 6,30 hod. 7,00 hod. 7,30 hod. 8,00 hod. 8,30 hod.) 
dopravní servis, servis pro motoristy, přehled denního tisku, počasí, přesný čas 
soutěže, písničky na přání, písnička pro školáky, radioburza, tip dne, 
hudební a kulturně společenské informace, hudební tip, kalendárium, hudební výročí 
počet vstupů v hodině: 7 

9 -13 hod. 
dopolední blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
Zpravodajský servis ( 9,00 hod. 10,00 hod.) 
Dopravní servis + aktuální informace dopravních regionálních inspektorátů 
hudební tip, filmový servis, soutěže, písnička na přání, kulturní regionální servis, nabídka 
volných pracovních míst, anketa, tip dne 
počet vstupů v hodině : 4 

* 13-17 hod. 
odpolední blok hudby, zábavy a informací, 
programové prvky : 



Zpravodajství ( 13,00 hod. 14,00 hod. 14,30 hod. 15,00 hod. 16,00 hod. 17,00 hod.) 
dopravní servis + aktuální informace dopravních regionálních inspektorátů 
Kulturní regionální servis, písnička na přání, aktuální reflexe na dění v regionu, 
Informace ze světa kultury a společnosti, soutěže, rozhovor, hudební tip, kinotip 
hudební servis. 
počet vstupů v hodině: 4 

* 17-22 hod. 
podvečerní blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
pozvánky na kulturně společenské akce regionálního charakteru 
hudební servis, filmový servis , hudební tip, tematické soutěže, písničky na přání, anketa a 
jukeboxnet 
počet vstupů v hodině: 4 

* 19-20 hod. (pondělí - pátek) 

JUKEBOX 
písničky na telefonická přání posluchačů 

2 0 - 2 1 hod. (ú te rý ) 
DESÍTKA 

hitparáda rozhlasové sítě HIT 

2 0 - 22hod. ( s t ředa) 
TOP 25 Radia Zlín 

hitparáda Radia Zlín 

2 1 - 22 hod. (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek ) 
JUKEBOX NET 

hraní na přání posluchačů přes internet 

* 2 2 - 0 1 hod. 
večerní blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
hudební tip a hudební servis, zajímavosti, soutěže a noční jukebox - hraní na telefonická 
přání posluchačů 

počet vstupů v hodině : 4 

* 01-05 hod. 
noční blok hudby 
hudební mix největších hitů 80.,90. let včetně novinek současné zahraniční a české hudební 
scény 

4.4.2 SOBOTA 

* 6 - 1 2 hod. 
ranní blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
kalendárium, soutěže, písničky na dopisní přání, kulturní regionální servis, anketa, hudební 
tip, hudební výročí, hudební servis, filmový servis, tip dne 
počet vstupů v hodině : 4 
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1 2 - 13 hod. 
polední hudební blok největších hitů zahraniční a domácí scény 
programové prvky : hudební program 
počet vstupů v hodině: 1 

1 3 - 17 hod. 
odpolední blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
hudební servis, filmový servis, zajímavosti ze světa společnosti, tip dne 
kulturní regionální servis, soutěže a písničky na přání, kinotip, hudební tip 
počet vstupů v hodině: 4 

1 7 - 2 0 hod. 
podvečerní blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
hudební tip, informace, zajímavosti a soutěže, písnička na přání, 
pozvánky na kulturní akce, rozhovory a reportáže, anketa 
počet vstupů v hodině: 4 

20 - 02 hod. 
CLUB NIGHT 
speciální 6 hodinový blok sestavený z hitů současné taneční scény doplněný o servisní rubriky 
hudebního charakteru a produktové soutěže, reportáže z klubů a písničky na přání 
programové prvky : soutěže, hudební tip, reportáž, hudební servis 
počet vstupů v hodině: 4 

02 - 06 hod. 
noční hudba 
noční hudební mix největších hitů 80.,90.1et se současnými novinkami zahraniční a domácí 
hudební scény 

NEDĚLE 

6 - 1 2 hod. 
ranní blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
kalendárium, soutěže, hudební výročí, písnička na přání, hudební a kulturně společenské 
informace, anketa, hudební tip, hudební servis, filmový servis, tip dne, kulturní servis. 
počet vstupů v hodině: 4 

1 2 - 13 hod 
polední hudební blok složený z největších hitů zahraniční a české hudební scény 
programové prvky : hudební program 
počet vstupů v hodině : 1 

1 3 - 17 hod. 
odpolední blok hudby, zábavy a informací 
programové prvky : 
hudební servis, filmový servis, zajímavosti ze světa společnosti, tip dne 
kulturní regionální servis, soutěže a písničky na přání, kinotip, hudební tip 
počet vstupů v hodině : 4 

17-20 hod. 
podvečerní hudební blok hudby, zábavy a informací 



programové prvky: 
hudební tip, informace, zajímavosti a soutěže, písnička na přání 
pozvánky na kulturní akce, rozhovor, anketa, hudební servis, 
počet vstupů v hodině: 4 

20 - 22 hod. 
EUROCHART HOT 100 

prestižní hitparáda sestavená z nejprodávanějších hudebních titulů doplněná o 
rozhovory s interprety světové hudební scény 

22-23 
DANCE TOP 10 

speciální hitparáda současné taneční scény doplněná o rozhovory s interprety pop 
music. 

23 - 24 hod. 

HITPARÁDA „10" 
hitparáda sítě HIT, hitparáda nejhranějších skladeb na radiích sítě HIT doplněná o 
rozhovory s interprety české hudební scény 

2 4 - 0 6 
noční hudba 
noční hudební mix hitů 80., 90. let se současnými novinkami zahraniční a české hudební scény 

NÁ VRH KONTROLO V A TELNÝCH PARAMETRŮ 

Hudba zastoupena hudebními tituly 80. - 90. let včetně titulů současnosti 
Hudba zastoupena hudebními tituly regionálních interpretů či skupin 
Zpravodajské relace včetně dopravního servisu v časovém rozpětí dle projektu 
Kulturní regionální servis v časovém rozpětí dle projektu 

Typová řada programových prvků hudebních, informačních a zábavně kontaktních v časovém rozpětí 
dle projektu 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: 4420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://vww.rrtv.cz 

r ~ i 
Účastník řízení: 

RADIO ZLÍN, spol. s r.o. 

Mládcova 400 

760 01 Zlín 

l _ J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/39/05 
Zasedání Rady 3/ poř. č. 16 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 2 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 2. února 2005 toto 

Doba platnosti licence k provozováni rozhlasového programu Rádio Zlin prostřednictvím vysílačů, udělené 
na základě rozhodnuti č.j. Ru/108/01 ze dne 9. května 2001, ve zněni pozdějších změn, se na základě 
žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 31. prosince 2015. 

Odůvodnění: 

Účastník řízeni podáním doručeným Radě dne 7. ledna 2005, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady 
pod č.j. 2005.01.7.5, požádal o prodlouženi doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 31. prosince 
2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licencí dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o 
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i na kratší 
dobu. 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel 
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

R O Z H O D N U T Í : 

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


Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti: 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 27. října 2004; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízení, 

řízeni o vyrovnáni a že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzení Finančního úřadu ve Zlíně, že ke dni 14. prosince 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Okresnf správy sociálního zabezpečení ve Zlíně, že k 20. prosinci 2004 nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášeni, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištěni s potvrzeními: 

OZP Zlín potvrzuje, že k 23. prosinci 2004 nemá splatný nedoplatek 
VZP ČR Zlín dne 27. prosince 2004 potvrzuje, že nemá splatné nedoplatky 
HZP Ostrava potvrzuje, že k 21. prosinci 2004 nemá splatné nedoplatky; 

• čestné prohlášenf, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

Petr Zatloukal - 28. prosince 2004 - nemá záznam; 
• čestné prohlášenf, že není společníkem provozovatele vysíláni ze zákona ani obchodních společností 

zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Žádost účastníka řízení byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.; 
účastníku řízení nebyla v době od 4. července 2001 opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce 
za závažné porušení povinností specifikovaných v § 12 odst. 12 písm. a) - f) zákona č. 231/2001 Sb. 

U kmitočtů využívaných účastníkem řízení nedošlo ke změně plánu využití kmitočtového spektra určeného 
pro rozhlasové čí televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů dle 
§ 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rada na základě posouzeni žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a 
licenci prodloužila na dobu do 31. prosince 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výší 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 7. ledna 2005. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
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Spisová značka: 2007/320/MIS/ZLI 
Č.J.: ¿C*/¿/t V 
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Rádio Zlín , spol. s r.o. 
IČ: 00568406 
Mládcova 400 

1 

Zasedání Řády 10/ poř. č. 23 
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudqvá 
Schválila: Mgr. Martina Šotkova ;\ 

m í i 760 01 Zlín 

L J 

ROZHODNUTÍ 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 29. května 2007 toto 

Rada vydává provozovateli Rádio Zlín, s.r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci č.j. RulOSVOl dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek a to ve změně vysílacího schématu. Nové vysílací schéma je v příloze tohoto 
rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí. 

Účastník řízení zaplatil dne 13. dubna 2007 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
v platném znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 8 . června 2007 

r o z h o d n u t í : 
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Spisová značka: 2008/1068/mis/ZLi 
Č-j.: 
Zasedání Rady 15/ poř. č. 8 
Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaloudová 
Schválila: Mgr. Martina Šotkova 

Rádio Zlín , spol. s r.o. 
IČ: 00568406 
Mládcova 400 

760 01 Zlín 

J 

ROZHODNUTÍ 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovení § 67 odst. 1 zákona č, 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 26. srpna 2008 toto 

r o z h o d n u t í : 
Rada vydává provozovateli Rádio Zlín, s.r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci č.j. Rul08/01 dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek a to ve změně vysílacího schématu. Nové vysílací schéma je v příloze tohoto 
rozhodnutí - (příloha 1-3 o 4 stranách) - a je jeho nedílnou součástí. 

Účastník řízení zaplatil dne 24. července 2008 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
v platném znění, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 



Příloha č. 1 - Kontrolovatelné parametry 

Označení názvu programu: Rádio Zlín 
Licence č.: Ru/108/01 
Základní programová specifikace: hudební rozhlasová stanice rodinného typu 
Hlavní cílová skupina: 20-29 let 
Sekundární cílové skupiny: 12-19 + 30-39 let 
Délka vysílání: 24 hodin denně 
Původnost programu: 100% 
Míra přebíraného programu : 0% 

Technické parametry: 

Kraj Lokalita Kmitočet Výkon 
Vysočina Uherský Brod 96,2 MHz 1 kW 
Zlínský Vsetín 102,5 MHz 0,1 kW 
Zlínský Zlín 91,7 MHz 5 kW 

Hudba : hudební formát - AC HOT, podíl české hudební produkce 10% 

Moderace: všední dny: 06:00 - 21:00 hodin 
Sobota: 07:00 - 23:00 hodin 
Neděle: 07:00 - 19:00 hodin 
Státní svátky: 08:00 - 18:00 hodin 

Zpravodajství: ve všedních dnech: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 hodin 
9:00 - 18:00 hodin v každou celou hodinu 

Informační servis: 

počasí: všední dny 2x v hodině (6:00-9:00), 2x denně (9:00-18:00) 
o víkendu minimálně 2x denně 

doprava: všední dny 5x denně (6:00 - 17:00) 
sport: všední dny l x v hodině /(6:00-9:00), l x v bloku 9:00 - 18:00) 

o víkendu 2x denně 
kulturní tipy: všední dny 2x denně 

o víkendu 2xdenně 

Reklama: zákonný podíl reklamy ve vysílání - maximálně 25% 
Počet reklamních bloků v hodině - maximálně 5 



Příloha 6. 2 - Programová skladba 

Program Radia Zlirt je tvořen moderovanými bloky, nemoderovanými pásmy 
a specializovanými hudebními pořady. Společnými programovými prvky ve vysílání 
jsou: hudba, obalové prvky + ID stanice a komerční vysílání. 

Hudební program: 

- formát Hot AC - pop, dance, rock s akcentem na hudbu od roku 1990 po 
současnost s přesahem do 80. let, 

- podíl české produkce: min. 10%. 

Obalové prvky: 

- !D prvky stanice s názvem stanice a frekvencemi, na nichž vysílá (Zlín, Vsetín, 
Uherský Brod), 

- image ID prvky nesoucí slogany, 
- znělky pořadů, rubrik a dalších programových prvků, 
- upoutávky a seífpromo stanice. 

Programové prvky: 

- zpravodajství o dění v regionu, z domova a ze světa, 
- informace ze světa hudby a showbyznysu, 
- kulturní, společenské a sportovní tipy, 
- reportáže a zvukové příspěvky, 
- rozhovory s osobnostmi kulturního a společenského života, 
- soutěže, 
- písničky na přánf, 
- reality show, 
- comedy prvky. 

Komerční vysílání: 

dle platných zákonů. 



Příloha č. 3 - Programová struktura 

Programovou strukturu Radia Zlín tvoří výše popsané segmenty (hudba, 
obalové struktury, zpravodajství, servisní informace, zábava, komerční vysílání) 
sestavené do těchto programových bloků: 

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 

Rozsah moderovaných hodin: 

všední dny: 6-21 hod. 

m o d e r o v a n é blokv 

06-09 Ranní vysílání (1x blok) 

moderované vstupy: min. 5x v hodině 
zpravodajství + sport: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
počasí: 2x v hodině 
doprava: 3x v bloku 
kult. společenské tipy: min. 1x v bloku 
soutěž: min. 1x v bloku 
komunikace s posluchači: min. 1x v bloku 

09-17 Denní vysílání (2x bloky) 

moderované vstupy: min. 4x v hodině 
zpravodajství: 1x v hodině 
počasí, sport: každý z těchto prvků 1x v bloku 
doprava: 1x v bloku 
kult. společenské tipy: min. 2x 
hudební informace: min. 2x 
komunikace s posluchači: min. 2x 

17-21 Večerní vysílání {1x blok) 

moderované vstupy: min. 4x za hodinu 
zpravodajství: 2x v bloku 
komunikace s posluchači: min. 1x 
doprava: 1x v bloku 

Rozsah nemoderovaných bioků: 

pondělí - pátek: 00 - 06 hod, 21 - 24 hod. 

hudba: 
ID stanice: 

max. 12 skladeb v hodině 
min. 3x v hodině 



SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY 

rozsah moderovaných hodin 

sobota, neděle: 7-19 hod. 
státní svátky: 8-18 hod 

07-13 hod. dopolední program 

moderované vstupy: min. 4x v hodině 
P°ěasí: rnin. l x 
hudební informace: min. 1x 
komunikace s posluchačem: min. 1x 

13-19 hod. odpolední program 

moderované vstupy: min. 4x v hodině 
počasí: min, t x 

hudební informace: min. 1x 
komunikace s posluchačem: min. 1x 

rozsah nemoderovaných hodin 

sobota, neděle: 00 - 07 hod, 19 - 24 hod. 
státní svátky: 00 - 08 hod, 18 - 24 hod. 

hudba: min. 12 skladeb v hodině 
ID stanice: min. 3x v hodině 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 
www.rrtv.cz 

RADIO ZLÍN, spol. s r. o. 
Mládcova 400 
76001 Zlín-Mladcová 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2014/409/bar/RAD 
Č.j.: bar/2188/2014 
Zasedání Rady č. 12 - 2014 / poř.č.: 68 

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 uděluje společnosti RÁDIO ZLÍN, spol. s r. o. se sídlem Mládcova 400, 760 01 Zlín-Mladcová, 
identifikační číslo 00568406, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro 
program Rádio Zlín na kmitočtu 96,2 MHz o vyzářeném výkonu 1 kWz vysílacího stanoviště Uherský 
Brod, kmitočtu 102,5 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Vsetín, kmitočtu 91,7 MHz 
o vyzářeném výkonu 5 kWz vysílacího stanoviště Zlín a kmitočtu 101,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W 
z vysílacího stanoviště Uherské Hradiště na dobu do 10. října 2025. 

Název programu: 
Rádio Zlín 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 96,2 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Uherský Brod 
• 102,5 MHz /100 W, vysílací stanoviště Vsetín 
• 91,7 MHz / 5 kW, vysílací stanoviště Zlín 
• 101,0 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Uherské Hradiště 

Základní programová specifikace: 
Hudební rozhlasová stanice rodinného typu 

Další programové podmínky: 
Podle licence udělené rozhodnutím čj. Ru/108/01 ze dne 9. 5. 2001 ve znění pozdějších změn 

R O Z H O D N U T I 
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Odůvodnění: 

Společnost RÁDIO ZLÍN, spol. s r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Zlín šířeného 
prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/108/01 ze dne 9. 5. 2001 ve 
znění pozdějších změn, jejíž platnost byla rozhodnutím Rady čj. Rp/39/05 ze dne 11.2. 2005 prodloužena 
do 31. 12. 2015. 

Dne 18. dubna 2014 pod čj. 3102/2014 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO ZLÍN, spol. s r. o. 
o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

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

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

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

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

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 15. 4. 
2014. 

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

Poučení: 

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

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

V Praze dne: 17.6.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 18.6.2014, diagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.06.20 15:38:48 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Příloha k dopisu čj. ČTÚ-26 675/2014-613 ze dne 15. 5. 2014. 
Diagram využití rádiových kmitočtů provozovatele RÁDIO ZLÍN, spol. s r.o., určených pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, 
stanovený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb^Jmodrá barva). 
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Jedn. identifikátor 395510-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/3139/2021-
blu  
Sp. zn. 2021/123/blu  
Zasedání Rady   5-2021/poř. č. 7  
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 23. 3. 2021, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. 
e) a § 21 odst. 6 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., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto 
 

rozhodnutí:  
 
Rada uděluje provozovateli RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem U Hřiště 400, 
Mladcová, 760 01 Zlín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 
100% ze společnosti Multimedia Trade SE, IČ: 01629786 se sídlem K Botiči 1458/7, Vršovice, 
101 00 Praha 1, na společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 
 

 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 8. února 2021 pod č.j. RRTV/2517/2021-vra byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
doručena žádost provozovatele RADIO ZLÍN, spol. s r.o., o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, spočívající v převodu podílu ve společnosti. 
 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 12. února 2021 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady. Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že předmětné 
licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další 
účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím totožného souboru technických parametrů by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty. 
 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou výše základního kapitálu, způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků nebo členů a výše jejich obchodních 
podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů. 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí 

RADIO ZLÍN, spol. s r.o. 
U Hřiště 400, Mladcová, 
760 01 Zlín 
 



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).  
 
Dále podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. může provozovatel rozhlasového 
vysílání s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho společník po předchozím souhlasu Rady 
převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada 
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. 
Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, přitom 
musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení 
licence. 
 
Jediným společníkem provozovatele byla v době podání žádosti společnost Multimedia Trade 
SE, IČ: 01629786 se sídlem K Botiči 1458/7, Vršovice, 101 00 Praha 10. Tento jediný společník 
přitom chtěl prodat celý svůj podíl ve společnosti, se kterým je spojeno hlasovací právo, obchodní 
společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, která by se tak po převodu stala novým jediným společníkem provozovatele. 
Z tohoto důvodu provozovatel požádal Radu o udělení souhlasu s předmětnou změnou licence.  
 
V případě předmětného řízení o žádosti provozovatele RADIO ZLÍN, spol. s r.o. Rada 
konstatovala, že provozovatel disponuje jednou licencí k provozování rozhlasového vysílání 
programu, která mu byla udělena rozhodnutím Rady ze dne 9. května 2001. Lhůta pěti let od 
udělení licence, která je dána ustanovením § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., již tedy u této 
licence uběhla a udělením souhlasu nedojde k porušení ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb. Navržená změna by zároveň nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. V poslední řadě bylo udělení souhlasu možné i se zřetelem na ustanovením § 4a odst. 1 
zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.  
 
Na základě výše uvedeného Rada mohla udělit provozovateli souhlas s požadovanou změnou a 
rozhodla tudíž tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 

Poučení:  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 



 

Jedn. identifikátor 407257-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/6760/2021-
blu  
Sp. zn. 2021/374/blu  
Zasedání Rady   9-2021/poř. č. 7 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 18. 5. 2021, Praha 
 

 
  ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), 
§ 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 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 ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, se sídlem U Hřiště 400, 
Mladcová, 760 01 Zlín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Radio Zlín (licence č.j. Ru/108/01) šířeného 
prostřednictvím vysílačů dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, spočívající ve změně názvu 
programu na nový název Hitrádio Zlín a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato 
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění 
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 27. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5779/2021-vra byla Radě pro rozhlasové a televizní 
vysílání doručena žádost provozovatele RADIO ZLÍN, spol. s r.o., o udělení předchozího 
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Radio Zlín (licence č.j. Ru/108/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a 
d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, spočívající ve 
změně názvu programu na nový název Hitrádio Zlín a ve změně licenčních podmínek programu. 
 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 28. dubna 2021 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady. Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že předmětné 
licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další 
účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím totožného souboru technických parametrů by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty. 
 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 
povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. Rada podle 
ustanovení § 21 odst. 3 věta čtvrtá a pátá zákona č. 231/2001 Sb. souhlas neudělí pouze tehdy, 
pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení, přičemž důvody 

RADIO ZLÍN, spol. s r.o. 
U Hřiště 400, Mladcová, 
760 01 Zlín 



neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb. 

 
1) K žádosti o udělení souhlasu se změnou názvu programu: 
 

Změna názvu programu pv daném případě nezakládá sama o sobě důvod pro neudělení licence 
na základě veřejného slyšení, neboť to je dle § 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. určeno 
k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.   
 
Zároveň i po udělení souhlasu se změnou názvu programu bude naplněn požadavek judikatury, 
dle které je potřeba předejít situaci, kdy by změna názvu programu mohla způsobit riziko, že si 
posluchači program pod novým názvem můžou zaměnit s jiným, již existujícím programem jiného 
provozovatele rozhlasového vysílání. V tomto ohledu je možno odkázat se např. na rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 77/2012 – 37, kdy Nejvyšší správní soud zamítl kasační 
stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 291/2011 – 71. Z tohoto 
judikátu přitom mj. vyplývá, že zaměnitelnost názvu dvou programů může způsobit újmu pouze 
provozovateli, který vysílá program s názvem, který by byl zaměnitelný s názvem po požadované 
změně licenčních podmínek. Provozovatelem sítě tzv. Hitrádií (aktuálně tato sít zahrnuje celkem 
19 licencí k provozování rozhlasového vysílání) je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je i 
jediným společníkem provozovatele, tj. společnosti RADIO ZLÍN, spol. s r.o.; souhlas s touto 
skutečností, tj. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající v převodu spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 100% ze společnosti 
Multimedia Trade SE na společnost MEDIA BOHEMIA a.s Rada udělila na svém 5. zasedání 
roku 2021). Je tudíž možno dovodit, že změna názvu programu byla udělena ve shodě mezi 
provozovatelem a společností MEDIA BOHEMIA a.s., která je jediným společníkem Navrhovaná 
změna názvu by tedy neměla vést k újmě provozovatele stávajícího zaměnitelného programu (tj. 
sítě Hitrádií) a byla by s výše citovaným judikátem Nejvyššího správního soudu ve shodě. 
 
Vzhledem k tomu, že změna názvu programu v daném případě nezakládá sama o sobě důvod 
pro neudělení licence na základě veřejného slyšení a zároveň by změna názvu programu nevedla 
k újmě případného provozovatele stávajícího zaměnitelného programu, Rada může 
s požadovanou změnou názvu programu udělit souhlas.  
 
 

2) K žádosti o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek programu: 
 

Předmětná licence byla udělena dne 9. května 2001, tedy ještě před vytvořením Manuálu. 
Provozovatel byl jediným účastníkem daného licenčního řízení. Pro rozhodnutí o udělení či 
neudělení souhlasu je potřeba posoudit, zda by požadovaná změna nevedla k neudělení licence 
na základě veřejného slyšení. Předpokladem takovéhoto posouzení je pak srovnání současných 
licenčních podmínek programu s navrhovanými změnami, které je obsaženo v tabulce uvedené 
níže. Základní programová specifikace (Hudební rozhlasová stanice rodinného typu) zůstává 
beze změny. 
 

 Základní 
programová 
specifikace 

Mluvené slovo 
Zpravodajství a servisní 
informace 

 
Hudební formát 



Současný  
Stav 

 
Hudební 
rozhlasová 
stanice 
rodinného 
typu 

 
Moderace: všední 
dny: 06:00 - 21:00 
hodin Sobota: 
07:00 - 23:00 hodin 
Neděle: 07:00 - 
19:00 hodin Státní 
svátky: 08:00 - 
18:00 hodin 

 
Ve všedních dnech: 6:00, 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 
hodin 9:00 - 18:00 hodin v 
každou celou hodinu. 
 
 

 
formát Hot AC - pop, 
dance, rock s 
akcentem na hudbu od 
roku 1990 po 
současnost s 
přesahem do 80. let; 
podíl české produkce: 
min. 10%. 
 

Navrhované 
změny 

 
Hudební 
rozhlasová 
stanice 
rodinného 
typu 

 
V časovém pásmu 
od 5 do 22 6-10%, 
v časovém pásmu 
od 22 do 5 hodin 
do 5%, přičemž 
obsahem vysílání je 
zde proud hudby a 
identifikace stanice 
s možností 
zařazení 
zpravodajských 
nebo servisních 
informací 
 

 
Podíl zpravodajských relací a 
servisních informací 
(zpravodajství, počasí, 
doprava, kulturní tipy apod.) 
tvoří ve všedních dnech 
minimálně 25% z celkového 
objemu mluveného slova. 
Součástí zpravodajských 
relací a zejména pak servisu 
je také regionální složka. 
Počet víkendových 
zpravodajských relaci a jejich 
umístění odpovídá 
aktuálnímu dění a míře 
potřeb veřejnosti. 
 

 
formát  AC  -  pop, 
dance, rock, skladby 
z širšího hudebního 
spektra z období 
posledních 25 let až 
po současnost 

 
 

2.1) Změna podílu mluveného slova: 
 

Provozovatel v první řadě žádá o změnu části „Moderace“ v rámci kontrolovatelných parametrů 
licenčních podmínek. Tuto část máme zájem nahradit parametrem podíl mluveného slova, který 
není v současných licenčních podmínkách programu výslovně stanoven; namísto toho je 
v současných licenčních podmínkách stanoven parametr „Moderace“, který uvádí četnost 
moderátorských vstupů. Podle provozovatele vymezení denních časových pásem s moderací 
nijak nepopisovalo kvantitativní zastoupení mluveného slova v programu, což podle něj naopak 
nabízí právě parametr podílu mluveného slova. Provozovatel chce tudíž podíl mluveného slova 
v licenčních podmínkách výslovně stanovit, a to v časovém pásmu od 5 do 22 6-10%, v časovém 
pásmu od 22 do 5 hodin do 5%, přičemž obsahem vysílání je zde proud hudby a identifikace 
stanice s možností zařazení zpravodajských nebo servisních informací. Požadovaná změna není 
dle v rozporu se základní programovou specifikací daného programu a není změnou, která by 
zásadně změnila přínos programu pro posluchače. Tato změna licenčních podmínek programu 
by tudíž nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

 
2.2) Změna zpravodajství a servisních informací 
 

Provozovatel dále žádá o změnu licenčních podmínek programu týkajících se zpravodajství a 
servisních informací. Provozovatel navrhuje nahradit části „Zpravodajství“ a „Informační servis“ 
novým popisem této oblasti, a to sjednocením celkového podílu zpravodajských a servisních 
informací. Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, 
kulturní tipy apod.) by měl nově tvořit ve všedních dnech minimálně 25%. Z celkového objemu 
mluveného slova. Součástí zpravodajských relací a zejména pak servisu také zůstane regionální 
složka. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění bude odpovídat aktuálnímu 
dění a míře potřeb veřejnosti. Podle provozovatele z jeho aktuálních poznatků o rozhlasovém 



trhu vyplývá, že navrhované nastavení bude ve své variabilitě lépe vyhovovat potřebám 
posluchačů například z důvodu možnosti zařazení zpravodajské relace také mimo původně 
vymezené časy s ohledem na aktuální dění. Požadovaná změna přitom není v rozporu se 
základní programovou specifikací daného programu a není změnou, která by zásadně změnila 
informační servis poskytovaný posluchačům. Tato změna by tudíž neměla vést k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. 

 
2.3) Změna hudebního formátu 
 

Dle provozovatel žádá o udělení souhlasu se změnou vymezení hudebního formátu programu. V 
současných licenčních podmínkách je hudební formát definován jako „formát Hot AC - pop, 
dance, rock s akcentem na hudbu od roku l990 po současnost s přesahem do 80. let“. 
Provozovatel chce změnit vymezení hudebního formátu následovně: „formát  AC - pop, dance, 
rock, skladby z širšího hudebního spektra z období posledních 25 let až po současnost“.  Podíl 
české produkce by přitom měl zůstat beze změny, tj. min. 10 %.  Návrh změny je dle 
provozovatele založen především na stanovení časového rámce „posledních 25 let“ pro výběr 
písní do hudebního formátu, nikoliv taxativním vymezením dekád, které podléhá zastarávání. 
Dosavadní popis „hot AC“ se přitom dle provozovatele postupem času dostal do rozporu se 
zařazováním hudby z 80. let (tedy staré přibližně 30-40 let), částečné i z 90. let (staré 20-30 let). 
Proto chce provozovatel vymezení hudebního formátu výše popsaným způsobem aktualizovat. 
Tato změna není v rozporu se základní programovou specifikací a je možno předpokládat, že by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

 
2.4) Změna programové struktury 
 

V poslední řadě chce provozovatel část licenčních podmínek nazvanou „Programová struktura“ 
nahradit novým popisem, který podle něj bude více odpovídat zachování smyslu a povahy 
jednotlivých částí vysílacího dne, nemusí ale obsahovat taxativní výčet konkrétních prvků, např. 
kolikrát proběhne v určitém vysílacím bloku hudební informace nebo soutěž. Provozovatel se zde 
domnívá, že uvolněním programové struktury z roku 2008 se pouze formálně potvrdí stav, který 
již dle něj trvá, protože podle provozovatele detailní programová struktura každého rádia vyžaduje 
flexibilitu.  Zároveň v licenčních podmínkách zůstane v platnosti část „Programová skladba“, která 
dle provozovatele zaručuje, že všechny uvedené programové prvky budou v programu nadále 
zastoupeny. Provozovatel chce tudíž část „Programová struktura“ nahradit tímto zněním: 
„Programová struktura Hitrádia Zlín odráží očekávání, potřeby a preference našich posluchačů, 
a to rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme z běžného denního cyklu posluchačů, 
z jejich životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou rozdílné ráno, dopoledne, 
odpoledne, večer i v noci. Rozdíly mezi jednotlivými denními částmi se v důsledku toho liší 
podílem mluveného slova, který je nejvyšší v ranním vysílání, důrazem na informační nebo 
naopak zábavní složku vysílání, výběrem konkrétních témat a programových prvků a formou 
jejich zpracování a podání. Vysílací schéma aktuálně sestavujeme tak, aby se co možná nejvíce 
přiblížilo očekávání našich posluchačů, nezávisle na tom, ve kterou denní či noční hodinu se 
rozhodnou Hitrádio Zlín poslouchat“. Není možno dovodit, že by tato změna byla v rozporu se 
základní programovou specifikací. Zároveň by pak ani neměla vést k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

 
Navrhované změny nejsou v rámci celkového posouzení významným posunem licenčních 
podmínek v porovnání s licenčními podmínkami navrhovanými provozovatelem v původním 
licenčním řízení a nemění charakter programu. Požadované změny by nevedly k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení a jsou tak v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. 
 



 
Na základě všech výše uvedených skutečností Rada udělila provozovateli předchozí  souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Radio Zlín (licence č.j. Ru/108/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Zlín a ve změně 
licenčních podmínek programu, a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 

Poučení:  
 

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

 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Licenční podmínky programu Hitrádio Zlín (licence č.j. Ru/108/01) 
 
 



Licenční podmínky programu Hitrádio Zlín (licence č.j. Ru/108/01) 

 
1. Kontrolovatelné parametry 
 

Označení názvu programu:                 Hitrádio  Zlín   
Licence č.j.:                                         Ru/108/01  
Základní programová specifikace:      hudební rozhlasová stanice rodinného typu   
Hlavní cílová skupina:                         20-29  let   
Sekundární cílové skupiny:                 12-19  let a 30-39  let   
Délka vysílání:                                     24 hodin denně   
Původnost programu:                          100 %   
Míra přebíraného programu:                0 %   

 
Technické parametry - územní rozsah vysílání:   
Uherský Brod:               96,2 MHz / 1 kW   
Vsetín:                          102,5 MHz / 100 W   
Zlín:                               91,7 MHz / 5 kW   
Uherské Hradiště:         101,0 MHz / 200 W   

 
Hudba:   
Hudební formát AC, podíl české hudební produkce 10 %   

 
Podíl mluveného slova:   
V časovém pásmu od 5 do 22 hodin 6-10 %, v časovém pásmu od 22 do 5 hodin do 5 %, přičemž 
obsahem vysílání je zde proud hudby a identifikace stanice s možností zařazení zpravodajských 
nebo servisních informací.   

 
Zpravodajství a servis:   
Podíl zpravodajských relací a servisních informací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy 
apod.) tvoří ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova. Součástí 
zpravodajských relací a zejména pak servisu je také regionální složka. Počet víkendových 
zpravodajských relaci a jejich umístění odpovídá aktuálnímu dění a míře potřeb veřejnosti.   

 
Reklama:   
Zákonný podíl reklamy ve vysílání - maximálně 25 %  
Počet reklamních bloků v hodině - maximálně 5 
 
 

2.  Programová skladba   
 

Program Hitrádia Zlín je tvořen moderovanými bloky, nemoderovanýıni pásmy a specializovanými 
hudebními pořady. Společnými programovými prvky ve vysílání jsou: hudba, obalové prvky + ID 
stanice a komerční vysílání.   

 
Hudební program:   
 

-  formát AC - pop, dance, rock, skladby z širšího hudebního spektra z období posledních 25  let 
až po současnost,  



- podíl české produkce: min. 10 %.   

 
Obalové prvky:   
 

- ID prvky stanice s názvem stanice a frekvencemi, na nichž vysílá (Zlín, Vsetín, Uherský Brod, 
Uherské Hradiště),  
- image ID prvky nesoucí slogany,   
- znělky pořadů, rubrik a dalších programových prvků,   
- upoutávky a selfpromo stanice.  

 
 Programové prvky:   
 

- zpravodajství o dění v regionu, z domova a ze světa,   
- informace ze světa hudby a showbyznysu,  
- kultumí, společenské a sportovní tipy,   
- reportáže a zvukové příspěvky, 
- rozhovory s osobnostmi kulturního a společenského života,   
- soutěže,   
- písničky na přání,   
- reality show,  
- comedy prvky.   

 
Komerční vysílání:  
 

- dle platných zákonů. 
 
 

3. Programová struktura  
 

Programová struktura Hitrádia Zlín odráží očekávání, potřeby a preference našich posluchačů, a 
to rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme z běžného denního cyklu posluchačů, 
z jejich životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou rozdílné ráno, dopoledne, 
odpoledne, večer i v noci. 
  
Rozdíly mezi jednotlivými denními částmi se v důsledku toho liší podílem mluveného slova, který 
je nejvyšší v ranním vysílání, důrazem na informační nebo naopak zábavní složku vysílání, 
výběrem konkrétních témat a programových prvků a formou jejich zpracování a podání. Vysílací 
schéma aktuálně sestavujeme tak, aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich 
posluchačů, nezávisle na tom, ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou Hitrádio Zlín 
poslouchat. 



 

Jedn. identifikátor 472277-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/5027/2022-str  
Sp. zn. RRTV/2022/318/str  
Zasedání Rady   6-2022/poř. č. 5 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 
Datum, místo 12.4.2022, Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 8 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., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto  
 

r o z h o d n u t í : 
 
Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností AZ 
Media a.s., IČ: 25648837, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, Radio Contact Liberec spol. s r.o., 
IČ: 14866285 a První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, coby zanikajících společností, formou fúze 
sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 26765586. 
 

Rozhodným dnem požadované fúze je 1.1.2022. 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Dne 16. března 2022 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/4061/2022-vra) JUDr. Olgy Erhartové, 
advokátky ev. č. 9170, coby právního zástupce společností MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, AZ 
Media a.s., IČ: 25648837, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, Radio Contact Liberec spol. s r.o., 
IČ: 14866285 a První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, o udělení souhlasu s přeměnou provozovatelů 
rozhlasového vysílání AZ Media a.s., IČ: 25648837, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, Radio Contact 
Liberec spol. s r.o., IČ: 14866285 a První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, coby zanikajících společností, 
formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 26765586. 
 

Oznámení o doručení žádosti Radě bylo 18. března 2022 vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. 

Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil.  

 

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. 
 

JUDr. Olga Erhartová 
6vbhqs9 
MEDIA BOHEMIA a.s. 
z5pe5hw 
AZ Media a.s. 
s7nczqu 
RADIO ZLÍN, spol. s r.o. 
4h5v6hn 
Radio Contact Liberec spol. s r.o.          
7dwv54u 
První rozhlasová s.r.o. 
pjkvj2y 
 



Společnost MEDIA BOHEMIA a. s. disponuje 100% majetkovou účastí ve všech výše uvedených 
společnostech. Jediným společníkem, resp. akcionářem uvedených provozovatelů se společnost MEDIA 
BOHEMIA a. s. stala na základě těchto rozhodnutí Rady: 

o AZ Media a.s. – sp. zn. RRTV/2021/121/str ze dne 23.3.2021 

o RADIO ZLÍN, spol. s r.o. – sp. zn. RRTV/2021/123/blu ze dne 23.3.2021 

o Radio Contact Liberec spol. s r.o. – sp. zn.  RRTV/2021/219/str ze dne 13.4.2021 

o První rozhlasová s.r.o. – sp. zn. RRTV/2021/876/blu ze dne 18.1.2022 

 
Dle výpočtu pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých provozovatelů, 
majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů, který byl proveden Českým telekomunikačním 
úřadem ve dnech 1.6. až 16. 6. 2021 a se kterým byla Rada seznámena na svém 13. zasedání (bod 29) 
konaném dne 20. července 2021 vyplývá, že v důsledku požadované změny nedojde k porušení ustanovení § 
56 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel MEDIA BOHEMIA a. s., společně s provozovateli 
AZ Media a.s., RADIO ZLÍN, spol. s r.o., Radio Contact Liberec spol. s r.o. a První rozhlasová s.r.o. pokrývají 
svým vysíláním 267,8 % obyvatel České republiky.  
 
Požadovaný souhlas je možné rovněž udělit i s ohledem na ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. 
o střetu zájmů, přičemž rozhodným dnem předmětné fúze je 1.1.2022. 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a § 65 zákona č. 150/2002 Sb. 
správní žaloba přípustná. 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 


