Účastníci řízení, o jejichž žádostech Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve smyslu § 18 odst 1
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
hlasovala:
1.
Posázavské Rádlo s.r.o.
IČ: 27573371
Králodvorská 1081/16
110 00 Praha 1

2.
NONSTOP s.r.o.
IČ: 49447530
M. Hubnerové 12
621 00 Brno

3.
Star Promotion, s.r.o.
IČ: 26506700
Národní 36
110 00 Praha 1

4.
Routě Rádio s.r.o.
IČ: 27852474
Stavební 992/1
708 00 Ostrava-Poruba

5.
Radioclub FM 88.0, s.r.o.
IČ: 25020471
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2

6.
ALL STARS AGENCY s.r.o.
IČ: 27235751
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10

7.
AZ Media a.s.
IČ: 25648837
Filmová 174
761 79 Zlín

8.
RADIO STATION BRNO, spol. s.r.o.
IČ: 15547281
Štefánikova 38a
612 00 Brno

9.
RÁDIO BONTON a.s.
IČ: 60192682
Wenzigova 4/1872
120 00 Praha 2

R O Z H O D N U T Í
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U D Ě L E N Í

L I C E N C E

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5
pism. b) a § 12 - § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o zméně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.). a podle ustanovení § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, vydala toto

rozhodnutí:
l.
Rada u d ě l u j e
společnosti Routě Rádio s.r.o., IČ: 27852474 se sídlem Stavební 992/1, 708 00
Ostrava-Poruba licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice s využitím souboru
technických parametrů Jihlava - Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnuti.
Časový rozsah vysíláni:
Územní rozsah vysílání:

24 hodin denné
dle souboru technických parametrů Jihlava - Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW,
souřadnice [LON/LATJ WGS 84: 15 34 44 / 49 26 03

Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
Programové podmínky představující program a programovou skladbu jsou obsaženy v textu přílohy č. 1 o
jednom listu.
Příloha č 1 o jednom listu, a příloha č. 2 (Přehled rozhlasových stanic zachytitelných v Jihlavě), tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
II.
1.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Jihlava —
Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společnosti Posázavské Rádio s.r.o., IČ: 27573371, se sídlem Králodvorská
1081/16, 110 00 Praha 1.
2.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hůbnerové 12, 621 00
Brno.
3.
Rada z a m í t á
žádost o uděleni licence s využitím souboru technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společnosti Star Promotion, s.r.o., IČ: 26506700, se sídlem Národní 36, 110 00
Praha 1.
4.
Rada z a m í t á
žádost o uděleni licence s využitím souboru technických parametru Jihlava —
Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společností Radioclub FM 88.0, s.r.o., IČ: 25020471, se sídlem Wenzigova
4/1872, 120 00 Praha 2.
5.
Rada z a m í t á
žádost o uděleni licence s využitím souboru technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společnosti ALL STARS AGENCY s.r.o., IČ: 27235751, se sídlem Moskevská
1523/63, 101 00 Praha 10.
6.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společnosti AZ Media a.s., IČ: 25648837, se sídlem Filmová 174, 761 79 Zlín.
7.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společnosti RADIO STATION BRNO, spol. s.r.o., IČ: 15547281, se sídlem
Štefánikova 38a, 612 00 Brno.
8.
Rada z a m í t á
žádost o udělení licence s využitím souboru technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW společnosti RADIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sidlem Wenzigova 4/1872,
120 00 Praha 2.
Odůvodnění:
Rada dne 1. července 2008 vyhlásila v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č 231/2001 Sb. licenční
řízení o uděleni licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů souboru technických parametrů Jihlava - Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW. Lhůta pro podání žádostí o udělení
licence byla stanovena do 5. srpna 2008, do 19:00 hod.

O uděleni licence s využitím předmětného kmitočtu včas požádali Radu tito účastnici řízeni (uvedeni podle
abecedního pořadí): ALL STARS AGENCY s.r.o., AZ Media a.s., Cuculus s.r.o., ČERNÁ HORA-MEDIA
s.r.o., dada media s.r.o., NONSTOP s.r.o., Posázavské Rádio s.r.o., Radioclub FM 88.0, s.r.o., RÁDIO
BONTON a.s., Routě Rádio s.r.o., RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o., a Star Promotion, s.r.o.
Rada dne 23. září 2008, podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., odmítla žádost společnosti
Cuculus s.r.o. a žádost společnosti ČERNÁ HORA - MEDIA s.r.o., neboť ve stanovené lhůtě neodstranily
nedostatky v žádosti o licenci. Zároveň zastavila řízení se společnosti dada media s.r.o., dle § 66 odst. 1
pism. d) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, neboť ve stanovené lhůté nezaplatila správní poplatek.
Všichni ostatní účastníci řízeni zaplatili správní poplatek ve výši 15.000,- Kč podle zákona č 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích.
Rada v souladu s ustanovením § 16 odst 1 zákona č 231/2001 Sb. nařídila veřejné slyšení, které se konalo
dne 7. října 2008.
Na základě podaných žádosti, včetně doplnění, a údajů o účastnicích řízení, Rada dospěla k závěru, že
všichni účastnici splňuji předpoklady pro účast v licenčním řízeni podle ustanoveni § 13 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. a že jejich žádosti o uděleni licence obsahují náležitosti podle ustanovení § 14 zákona č
231/2001 Sb.
Rada po prvotním přezkoumáni včasnosti a řádnosti podáni žádosti o licenci posuzuje žádosti podle kritérií,
jejichž taxativní výčet obsahuje ustanoveni § 17 zákona č. 231/2001 Sb.. Rada nemá povinnost zvlášť
účastníky licenčního řfzení o kritériích poučovat, není oprávněna stanovit nad rámec zákona ještě další
kritéria a není ani oprávněna s ohledem na kogentní charakter ustanoveni posuzovat jen některá
z uvedených kritérií.
Je zřejmé, že kritéria hodnoceni žádosti o udělení licence nejsou exaktně měřitelná, čili zákon v rámci
správního uváženi ponechává na Radě, aby kritéria aplikovala a splněni kritérii porovnala a zhodnotila.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. při rozhodování o uděleni licence Rada hodnotí:
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysíláni, včetně výsledků
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasového a televizního 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 nebo televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním
pokryto,
d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evropských nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v
navrhované programové skladbě televizního vysíláni, jde-li o licenci k televiznímu vysílání,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
f) v televizním vysíláni připravenost žadatele opatřit určité procento vysílaných pořadů skrytými nebo
otevřenými titulky pro sluchově postižené,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice.
Volná úvaha Rady není zcela libovolná a je třeba, aby rozhodnutí bylo přezkoumatelné. Rada je povinna se
uvedenými kritérii zabývat, opatřit si za tím účelem i potřebné důkazní prostředky, provést jimi důkazy,
vyvodit z těchto důkazů skutková a právní zjištění a následné při respektování smyslu a účelu zákona
dospět při dodržováni pravidel logického vyvozování k rozhodnutí.
Za účelem podrobnějšího a úplnějšího posouzeni žádosti účastníků řízeni z pohledu skutečností
významných pro rozhodnuti Rady si Rada předem pro jednotlivé zákonné skutečnosti stanovila následující
dílčí kritéria:
1)
k § 17 odst 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. - ekonomická připravenost
- základní ekonomický rating žadatele (ekonomická stabilita, ekonomické zdraví, ekonomické postaveni,
pověst, a věrohodnost žadatele),
- výše základního kapitálu
- struktura a množství prostředků vyčleněných na investici do vysílání
- stadium existence žadatele
- schopnost žadatele zahájit vysílání ve stanoveném (zákonném) termínu
- finanční zajištěni vysílání
2)
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. - organizační připravenost

- smluvní zajištěni předpokladů k zahájení vysílání
- navrhovaná organizační struktura žadatele
- personální vybavenost nezbytnými odborníky
- schopnost a připravenost zahájit vysíláni ve stanoveném (zákonném) termínu
3)
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. - technická připravenost
- vybavenost žadatele technickými prostředky
- přístup žadatele ke zkoordinované kótě
- schopnost žadatele zahájit vysíláni ve stanoveném (zákonném) termínu
4)
k § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb - výsledky dosavadního podnikání žadatele v oblasti
rozhlasového vysílání, pokud v této oblasti podnikal
- ekonomické výsledky podnikáni uchazeče
- dodržování právních předpisů a etických norem platných v oboru
- plnění licenčních podmínek
- přínos rozvoji původní tvorby
- přinos rozvoji kultury menšin
5)
k § 17 odst. 1 pism. b) zákona č. 231/2001 Sb.
- právni forma žadatele
- stabilita vlastnických vztahů žadatele
- právní forma zakladatele či společníka žadatele s největšim podílem
6)
k § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 Sb.
- předpoklad rozšíření a obohaceni programové skladby
- předpoklad získání si okruhu posluchačů pro žadatelem navrhovanou programovou skladbu
7)
k § 17 odst. 1 pism. e) zákona č. 231/2001 Sb.
- vlastni původní tvorba žadatele
- podmínky pro splnění žadatelem deklarovaných záměrů
- ochota a způsobilost žadatele přispívat nad rámec svých povinností jiným tvůrcům
8)
k § 17 odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb.
- hodnocení druhu a počtu menšin, na něž se žadatel hodlá zaměřit
- konkrétní potřeby menšin, které žadatel hodlá uspokojovat
- čas vyhrazený ve vysílání menšinám.
Podklady pro rozhodnutí Rady představovaly zejména obsah a přílohy samotných žádostí o udělení licence,
protokol z veřejného slyšeni, rozbor programové skladby vysílání rozhlasových stanic zachytitelných na
území, pro něž má být licence k vysílání udělena, skutečnosti známé Radě a jejím členům z jejich úřední
činnosti a zejména objektivizované a hmotně zachycené hodnocení žádostí členy Rady podle zákonných
skutečnosti významných pro rozhodnuti a podle v jejich rámci Radou stanovených dlících kritérii. Takto
shrnuté podklady jsou podle přesvědčení Rady dostatečné pro její rozhodnutí.
V souladu s vnitřním předpisem přijatými pravidly pro postup v licenčním řízení Rada za pomoci shora
uvedených dílčích kritérií objektivně zhodnotila míru naplnění jednotlivých skutečností významných pro
rozhodnutí Rady v jednotlivých žádostech. Hodnoceni prováděli jednotliví členové Rady na stupnicí
nesplňuje - splňuje částečně - splňuje, přičemž výsledky hodnocení byly zaznamenávány v hodnotícím
archu (záznamu vypracovaném vedoucím Úřadu Rady). Syntézou těchto objektivizovaných dílčích
hodnocení dospěla Rada ke komplexnímu zhodnoceni jednotlivých žádostí z pohledu naplnění všech
významných skutečností podle ustanovení § 17 zákona č 231/2001 Sb.
Toto komplexní zhodnoceni jednotlivých žádostí pak představovalo hlavni podklad pro rozhodováni Rady o
vlastním udělení licence, uskutečněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na
neveřejném zasedáni Rady hlasováním.
Na základě všech v řízeni shromážděných podkladů a po důkladném zvážení obsahu všemi účastníky řízení
podaných žádosti o uděleni licence Rada rozhodla udělit licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Dálnice s využitím souboru technických parametrů Jihlava - Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW na
dobu 8 let od právni moci tohoto rozhodnuti účastníku řízení uvedenému ve výroku I. tohoto rozhodnutí Routě Rádio s.r.o.
Rada o udělení licence rozhodla 9 hlasy svých členů z 12 přítomných, čímž naplnila požadavek minimálního
počtu 9 hlasů členů Rady podle ustanovení § 8 odstavce 2 zákona č 231/2001 Sb. Licenci Rada udělila na
dobu 8 let od právni moci tohoto rozhodnuti, v souladu s ustanovením § 12 odst 5 zákona č. 231/2001 Sb.

Z provedeného hodnocení vyplynuly tyto důvody, pro které Rada udělila licenci tomuto žadateli:
Účastník řízeni Routě Rádio s.r.o. požádal o uděleni licence k provozování specializovaného dopravního
rádia Rádio Dálnice, se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a stručným
všeobecným zpravodajstvím, které je součásti projektu specializovaného dopravního rádia, provozovaného
kolem českých dálnic a významných obchvatů a přivaděčů, s cílovou skupinou definovanou činnosti, kterou
posluchač vykonává, tedy řidiče a jejich spolujezdce - věkové kategorie od 18 let.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysíláni
podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb Co se týče ekonomického připravenosti,
struktury a množství prostředků vyčleněných na investici do vysíláni, jeho finančního zajištěni a schopnosti
žadatele zahájit vysílání ve stanoveném termínu, ve všech těchto bodech Rada považuje projekt za zcela
vyhovující, neboť připravenost k realizaci projektu je garantována vlastníkem společnosti Routě Rádio s.r.o.
S ohledem na bankovní reference Rada konstatovala, že žadatel má dostatek prostředků k zajištění
technického řešení projektu, včetně potřebného zázemí a lidských zdrojů. Pokud jde o organizační
připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven zahájit vysíláni v zákonem stanovené
lhůtě, disponuje plně profesionálním týmem i vlastní vysílači technologii. Stejně tak technickou vybavenost
žadatele Rada shledala víc než dostatečnou
Rada konstatovala bezproblémové splnění kriteria transparentnosti vlastnických vztahů tohoto žadatele o
licenci ve smyslu § 17 odst. 1 pism. b) zák. č. 231/2001 Sb. Společnost vlastni RNDr. Radim Parízek a
právnická osoba Rádio Čas s.r.o., jejímž jediným vlastníkem a jednatelem je také RNDr. Radim Parízek
Co se týče přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č 231/2001
Sb., formát programu žadatele podle názoru Rady přináší do regionu zcela nové programové prvky. Jde o
jedinečný projekt, tedy specializované dopravní rádio, které především v době masivního nárůstu
automobilové dopravy, s ohledem na skutečnost, že takřka každé vozidlo na našich silnicích je vybaveno
autorádiem, řeší potřebu vzniku kvalitního komunikačního média, zacíleného právě do této oblasti.
V této souvislosti si byla Rada vědoma rovněž specifického charakteru území, které má být tímto vysíláním
pokryto, tedy oblasti pokrývající nejkritičtější část dálnice D1 a objízdných a navazujících tras, jakož i
skutečnosti, že dosavadní dopravní zpravodajství jiných - zejména celoplošných - rozhlasových stanic je
toliko sporadické, většinou značně opožděné a neodpovídající regionální specifice daného území.
Rada významně ocenila především specializované zaměřeni, důraz na kvalitní a okamžité informace,
obohacené o specializované autorské pořady, které jsou zaměřeny na prevenci, resp. sociální marketing
v oblasti dopravy, konkrétné kampaně na prevenci zraněni, používáni bezpečnostních pásů, dětských
autosedaček apod. Rada dále ocenila v projektu plánované zapojení do celkového řešení dopravní situace,
jednak prostřednictvím automobilizovaného týmu v terénu, jednak spolupráce a koordinace kampaní
s významnými institucemi, jako např. Národní dopravní informační centrum. Ministerstvo vnitra atd. Rada
také ocenila, že žadatel plánuje dopravní zpravodajství stručně i ve třech dalších světových jazycích a v
neposlední řadě také skutečnost významnou pro daný region, a to zaměřeni na dopravu v oblasti Vysočiny,
která je z tohoto hlediska oblasti dlouhodobě problematickou. Rada hodnotila pozitivně také citlivý přistup
k hudebnímu formátu, který bude pečlivě vytvářen právě s ohledem na specifické zaměření programu.
Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst 1 pism. e) zákona
č. 231/2001 Sb.. Rada považuje přínos programu Rádi Dálnice v oblasti puvodni tvorby za více než
dostačující. Žadatel počítá s vytváření původních pořadů z oblasti preventivní osvěty, specializované
pořady pro různě skupiny řidičů, právni porady, motorismus, a další servisní pořady, přičemž předpokládá
také aktivní podii posluchačů při jejich vytváření. V tomto ohledu Rada kladně zhodnotila i skutečnost, že
přinos pro rozvoj původní tvorby je očekáván zejména v nehudebnl části programu, tedy především v oblasti
výše zmíněných specializovaných pořadů, které ve vysíláni ostatních rozhlasových stanic, jakož i
v projektech ostatních žadatelů o licenci, do značné míry absentují.
Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostnfch, etnických a jiných menšin v České
republice ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb. Rada neměla žádných
námitek. Žadatel krátkými vstupy v cizojazyčných mutacích výrazně zpřístupňuje užitečné informace
z dopravní oblasti státoobčanským menšinám cizinců, kteři Českou republikou projíždějí, nebo zde pobývají
dlouhodobě a neovládají český jazyk.

Poté, co Rada jednotlivé zhodnotila všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí o žádostech o udělení
licence a provedla vzájemné porovnání, dospěla k závěru, že zákonná, Radou zkoumaná, kritéria pro
uděleni licence v nejvyšši míře naplňuje právě žádost společnosti Routě Rádio s.r.o. Při srovnáni
jednotlivých kritérii absolutně vyniká nad ostatními účastníky řízení zejména v hodnoceni přínosu
navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programu rozhlasového vysílání na
pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 Sb. a v hodnocení přínosu
žadatele pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. e), velmi pozitivně (a zároveň
příznivěji než u většiny ostatních účastníků) je hodnocena také významná skutečnosti podle ustanovení § 17
odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb., v hodnocení podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. a) a b) byla
hodnocena obdobně kladně nebo lépe něž ostatní žadatelé. Žádost Routě Rádio s.r.o. je komplexní a
vyvážená, ve většině dilčich kritérií překonává ostatní účastníky a nemá výrazné slabiny ani jako celek.
Po přijetí rozhodnutí o udělení licence Radě nezbylo, než se transparentním a přezkoumatelným způsobem
vypořádat s hodnocením a odůvodněním svého hodnoceni ve vztahu k neúspěšným žadatelům.
Rada se vypořádala s žádosti účastníka řízeni Posázavské Rádio s.r.o., který požádal o udělení licence
k provozováni rozhlasové stanice Rádio Hey Vsočina se soft-rockovým formátem pro aktivní dospělé.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel není provozovatelem rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů. Disponuje částí finančních prostředků pro realizaci projektu a další
finanční prostředky získá od společnosti GES MEDIA ASSET, a.s. Organizační připravenost žadatele je
dobrá, Rada vnímá také technickou a personální připravenost žadatele jako vyhovující.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanoveni § 17 odst. 1
pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka.
Ohledné přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysíláni na pokrytém území ve smyslu ustanoveni § 17 odst. 1 pism. c) zákona č 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje rozhlasové vysílání se soft-rockovým formátem
pro aktivní dospělé, tedy se zaměřením na cílovou skupinu 25-55 let, s hudebním těžištěm v 2. polovině 70.
až SO. let v kytarovém popu, rocku a folku s akcentem na původní českou pop-rockovou a folkovou hudební
scénu. Rada však zjistila, že obdobné formáty však jsou již v regionu zastoupeny (pokud jde o hudební
formát, zastoupeni české tvorby, ale i zacíleni na velmi obdobnou cílovou skupinu, tedy např. FREKVENCE
1, Hitrádio Vysočina, Rádio HEY Profil) a tak přínos tohoto projektu je diskutabilní a nižší než v případě
vítězné žádosti Routě Rádio s.r.o.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst 1
pism. e) zákona č. 231/2001 Sb, žadatel počítá s podporou původní a zejména samotné regionální tvorby
ve vysílání a chtěl by zařadit i některé specializované pořady zaměřené na hudební skupiny z regionu.
Přesto bylo toto kritérium hodnoceno méně příznivě než v případě vítězného projektu Routě Rádio s.r.o.
Pokud jde o hodnocení kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1
pism. g) zákona č. 231/2001 Sb, Rada shledala, že žadatel hodlá jako součást programu informovat o
problematice národnostních a etnických menšin regionu, tedy např. ve zpravodajství. Toto kritérium bylo
hodnoceno výrazné méně příznivé než v případě vítězného projektu Routě Rádio s.r.o.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Posázavské Rádio s.r.o. neuspěl zejména v hodnoceni významných
skutečností podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivé jsou hodnoceny
významné skutečnosti podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., avšak zákonná
(Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě
úspěšné žádosti Routě Rádio s.r.o.
Rada se také vypořádala s žádostí účastníka řizeni NONSTOP s.r.o, který požádal o uděleni licence
k provozování hudebního zábavné rozhlasové stanice s informačním servisem zaměřeným na jihomoravský
region, Rádio Krokodýl se zaměřenim na posluchače ve věku 15-45 let.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysilačů, a to na kmitočtech Vyškov 102,6 MHz, Brno 103,0, Velké Meziříčí 89,1

MHz, Znojmo 96,2 MHz, Boskovice 91,9 MHz, Hodonín 95,4 MHz a Jihlava - Hosov 101,1 MHz..
Ekonomickou i organizační připravenost shledala Rada jako vice než dostačující. Žadatel má pro pokryti
investičních nákladů na zahájení provozováni rozhlasového vysílání vyhrazeny prostředky na účtech
společností a pokud jde o organizační připravenost, žadatel je plně organizačně a personálně připraven
zahájit vysílání v zákonem stanovené lhůtě, jeho personální vybavení je dostatečné a Rada konstatovala, že
skýtá předpoklad schopnosti a připravenosti zahájit vysíláni ve stanoveném termínu. Stejně tak technickou
vybavenost žadatele Rada shledala víc než dostatečnou
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
pism. b) zákona č 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka, kterým
je Ing. Michal Plachý.
Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada shledala, že předložený projekt představuje rozhlasové vysílání totožné s programem Rádia
Krokodýl, který žadatel vysílá v Brně. Zpravodajství bude vycházet z regionálního zpravodajství
Jihomoravského kraje, které bude posíleno o zpravodajství z oblasti Jihlavy a Vysočiny. Pokud jde o
hudební formát, Rada konstatovala, že hudební struktura je tvořena skladbami z oblastí popu a rocku s tím,
že se snaží rovněž maximálně využívat nahrávek českých interpretů. Rada ocenila kompletní regionální
informační a dopravní servis, ovšem konstatovala, že regionální zpravodajství je hojně zastoupeno
v programech stanic v regionu zastoupených (např. CRo Region Vysočina, Rádio HEY Profil, Rádio OK) a
taktéž hudební formát, tedy melodický pop a rock. patři mezi hojněji zastoupené, a tak přinos tohoto
projektu je nižši než v případě vítězné žádosti Routě Rádio s.r.o.
Tento projekt lze ocenit po stránce naplněni kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu §
17 odst. 1 pism. e) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel vytváří pouze svůj vlastní originální program, počítá
s podporu původní hudební tvorby (obdobně jako je tomu v případě brněnského vysílání, tedy prostor
hudebním skupinám, které ještě nevydali žádný hudební nosič).
Ohledně přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst 1 pism. g) zákona č.
231/2001 Sb., Rada ocenila důraz, který klade žadatel na informace z oblasti národnostních, etnických a
jiných menšin v ČR, a především spolupráci s romskou menšinou, která má v regionu silné zastoupení.
Žadatel hodlá navázat na spolupráci s touto menšinou, která je již uskutečňována v Brně v rámci tamního
vysíláni Rádia Krokodýl.
Rada ve svém hodnoceni žadatele NONSTOP s.r.o. příznivé zhodnotila významné skutečnosti podle
ustanovení § 17 odst. 1 pism. a), b), e) a g), méně příznivé však hodnotila významnou skutečnost podle
ustanovení § 17 odst. 1 pism. c). Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence tak nebyla
naplněna v takové míře, jako je tomu v připadě úspěšné žádosti Routě Rádio s.r.o.
Rada se vypořádala s žádosti účastníka řízení Star Promotion s.r.o., který požádal o uděleni licence
k provozování regionálního vysílání s hudebním rockovým formátem pro aktivní dospělé Rádio Hey.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysíláni prostřednictvím vysilačů, a to na kmitočtech Brno 96,8 MHz, Třebíč 91,8 MHz a Vyškov 94.4 MHz.
Ekonomickou, organizační a technickou připravenost shledala Rada jako uspokojivé, tedy kritérium splňující.
Žadatel disponuje částí finančních prostředků pro realizaci projektu a další prostředky získá od společnosti
GES MEDIA ASSET, a.s. Pro organizační zajištění vysílání bude využívat pracovníku Radia Hey v Brně a
pro regionální odpojení bude vytvořeno jedno pracovní místo redaktora a dvě pro obchodníky. Technické
zajištěni shledala Rada jako dostačující.
Žadatel podle hodnocení Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti
podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. b) zákona č 231/2001 Sb., tato společnost má jediného (100 %)
vlastníka.
Ohledně přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů na pokrytém
územi podle § 17 odst. 1 pism. c) zákona č 231/2001 Sb. Rada shledala, že předložený projekt představuje
rozhlasové vysílání, které přebírá programový formát Radia Hey Brno, stim, že žadatel předpokládá

odpojováni zpravodajství a všech servisních rubrik, které se týkají jihlavského regionu Rada konstatovala,
že jde o formát projektu určený pro aktivní dospělé (25 - 35 let), s mužským akcentem a programem
založeným na folk-rockové a rockové hudbě z konce 70. až do 1. poloviny 90. let. Rada konstatovala, že
rockový formát, jakož i zaměření na rock a folk, je již v tomto regionu zastoupen (např. Rádio Beat - rock,
RÁDIO IMPULS, FREKVENCE 1 - rock a folk v kombinaci s informacemi z regionů) Přínos programové
skladby zamítnuté žádosti žadatele Star Promotion s.r.o. je tedy nižší než přinos vítězného žadatele Routě
Radlo s.r.o.
Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. e) zákona
č. 231/2001 Sb.. Rada shledala, že žadatel bude přebírat program Radia Hey Brno. Rada ocenila důraz,
který žadatel klade na méně známé regionální hudební skupiny.
Rada v rámci hodnoceni kritéria přínosu k zajištěni rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1
pism. g) zákona č. 231/2001 Sb.. shledala, že také tato otázka je řešena spíše obecné, s odkazem na
spolupráci s kulturními a společenskými institucemi. Toto dílčí kritérium tak nebylo naplněno v takové míře
jako u vítězného projektu Roule Rádio s.r.o.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel Star Promotion s.r.o. méně uspěl v hodnocení významných
skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. c), e) a g) zákona č 231/2001 Sb., příznivěji jsou
hodnoceny významné skutečnosti podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb.,
avšak zákonná, (Radou hodnocená) kritéria pro uděleni licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu
v případě úspěšné žádosti NONSTOP, s.r.o., a to ani při pohledu na jednotlivá dílčí kritéria, ani při pohledu
na žádost jako celek.
Rada se dále zabývala žádostí společnosti Radioclub FM 88.0, s.r.o., která předložila projekt informačního
hudebního rádia, s programem zaměřeným především na posluchače ve věku 25 - 45 let, Rádio PRO.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysíláni
podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) zákona č 231/2001 Sb. Žadatel neni provozovatelem rozhlasového
vysílání, společnost bude financovat technické investice a provozováni požadovaného kmitočtu z vlastních
provozních zdrojů a v počáteční fázi se střednědobou finanční výpomoci, která je garantovaná financující
bankou resp. vlastníky. Pokud jde o organizační připravenost, žadatel uvádí, že vysílání bude připravované
a odbavované ze studii v Jihlavě, regionální zpravodajství bude zajišťováno vlastními reportéry a
informační zdroje celorepublikové a mezinárodní pak budou využívány ve spolupráci s korporátními
strukturami skupiny Lagardere v ČR. Rada vnímá také technickou připravenost žadatele jako vyhovující
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanoveni § 17 odst 1
pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka.
Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysíláni na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje hudebně informační rádio se zaměřením na
cílovou skupinu 25-45 let Pokud jde o hudební formát, tedy největší současné pop-rockové hity a zároveň
oblíbené hity 80. a 90. let. Rada má za to, že obdobné hudební formáty se stejnou cílovou skupinou však
jsou již v regionu zastoupeny (např. Hitrádio Vysočina, Rádio Hey Profil, Rádio OK) a tak přínos projektu je
z tohoto hlediska diskutabilní. Rada ocenila u tohoto projektu výrazný podíl mluveného slova zaměřeného
na region, přesto je jeho přínos z hlediska tohoto dílčího kritéria nižší než v případě vítězné žádosti Routě
Rádio s.r.o.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst. 1
pism. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel klade důraz spíše na zavedené osobnosti a projekty, ale počítá i
s podporou začínajících umělců skrze informace o kulturním a hudebním dění v regionu. Jeden z vysílacích
bloků bude věnován regionální hudební společenské scéně.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištěni rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17
odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel uvádi, že nezamýšlí žádné specializované programy
zaměřené na menšiny, ale hodlá toto zajišťovat prostřednictvím vyváženosti a objektivity poskytovaných
informací, a chce se zaměřit na komerční podporu projektů komunit národnostních menšin.

Rada ve svém hodnoceni žadatele Radioclub FM 88.0, s.r.o. příznivě zhodnotila významné skutečnosti
podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) a b), méně příznivě pak hodnotila významné skutečnosti podle
ustanoveni § 17 odst. 1 pism. c), e) a g) Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro udělení licence tak
nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu v případě úspěšné žádosti Routě Rádio s.r.o.
Rada se vypořádala s žádosti účastníka řízení ALL STARS AGENCY s.r.o., který požádal o udělení licence
k provozováni rozhlasové stanice SEEJAY Rádio, se zaměřením na mladší generací v rozmezí 15 - 35 let a
posluchače mixu populární a taneční hudby s dominantním zastoupením evropské hudební tvorby
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištěni vysíláni
podle ustanoveni § 17 odst 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb Žadatel není provozovatelem rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů. Ekonomická a organizační připravenost žadatele je dostačující, Rada
vnímá také technickou a personální připravenost žadatele jako uspokojivou.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanoveni § 17 odst. 1
pism b) zákona č 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) vlastníka.
Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje rozhlasové vysílání, s jednoznačnou podporou
taneční klubové scény, s hudebním formátem CHR - pop, dance. Rada ocenila zaměřeni projektu na
mladou generaci a důraz na evropskou hudební tvorbu. Rada však zjistila, že obdobné formáty se stejnou
cílovou skupinou však jsou již v regionu zastoupeny (např. vysílání programů EVROPA 2 a Kiss Jižní
Čechy), a tak přínos tohoto projektu je v tomto případě nižší než v případě vítězné žádosti Routě Rádio
s.r.o.
Pokud jde o naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve smyslu § 17 odst 1 pism. e)
zákona č. 231/2001 Sb. žadatel uvádí, že členy jeho týmu budou dýdžejové, kteří tvoří mix populární hudby
a tím vlastni pořady a hudební mixy. Toto kritérium bylo hodnoceno méně příznivě než v případě vítězného
projektu Routě Rádio s.r.o.
Rada dále hodnotila naplnění kritéria přínosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17
odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb, Žadatel hodlá úpravou starších hitů a skladeb, které jsou vyšlé
z různých národnostních menšin, takto podporovat menšiny hudbou z různých žánrů těchto menšin Toto
kritérium bylo ovšem hodnoceno méně příznivě než v případě vítězného projektu Routě Rádio s.r.o.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel ALL STARS AGENCY s.r.o. neuspěl zejména v hodnocení
významných skutečností podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb.. příznivěji
jsou hodnoceny významné skutečnosti podle ustanoveni § 17 odst 1 pism. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb.,
avšak zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro uděleni licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu
v případě úspěšné žádosti Routě Rádio s.r.o.
Rada se vypořádala s žádostí účastníka řízení AZ MEDIA a.s., který požádal o uděleni licence
k provozování hudební zpravodajské a kontaktní rozhlasové stanice Rock Max, s hudebním formátem
rocková hudba v celé její šíři s hlavni cílovou skupinou ve věkovém rozpětí 30 - 45 let a sekundární cílovou
skupinou 20 - 55 let.
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism, a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu ROCK MAX na kmitočtech 95,6 MHz ve Vsetíně a 89,6 MHz ve
Zlíně. Ekonomickou, organizační a technickou připravenost shledala Rada jako zcela dostačující.
Žadatel podle hodnoceni Rady rovněž naplňuje kritéria transparentnosti vlastnických vztahů ve společnosti
podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., tato společnost má akcie na jméno, do
žádosti uvedla seznam akcionářů.
Ohledně přínosu navrhované programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky programů na pokrytém
území podle § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001 Sb., Rada shledala, že předložený projekt odpovídá
formátu rádia ROCK MAX. které provozuje žadatel ve Zlíně a Vsetíně, s lokálním odpojováním regionálního
zpravodajství. Jde o rozhlasové stanici se zaměřením na rockovou hudbu v celé jejl šíři. Informační složka je

tvořena zpravodajstvím, tipy. hudebními informacemi, komunikaci s posluchačem. Rada shledala nabídnutý
formát jako méně přínosný, neboť některé z rozhlasových stanici v regionu již zastoupených maji hudební
formát obdobný (např. ve vysíláni programů Rádio Beat, RÁDIO IMPULS). V tomto dílčím kritériu je tak
přínos programové skladby zamítnuté žádosti žadatele AZ MEDIA a.s. nižší než přínos vítězného žadatele
Routě Rádio s.r.o.
Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. e) zákona
č. 231/2001 Sb., Rada ocenila, že žadatel bude do svého programu zařazovat tituly regionální
neprofesionálni scény.
Ohledně přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České
republice ve smyslu ustanoveni § 17 odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel uvádí, že rocková
hudba nezná rozdíly mezi národnostmi a program je přijatelný pro menšiny, které vdaném regionu žijí.
Hodnoceni tohoto dílčího kritéria je tak opět v případě zamítnuté žádosti žadatele AZ MEDIA a.s. nižší než
přínos vítězného žadatele Routě Rádio s.r.o.
Rada ve svém hodnocení žadatele AZ MEDIA a.s. příznivě zhodnotila významné skutečnosti podle
ustanovení § 17 odst. 1 pism a) a b), méně příznivě pak hodnotila významné skutečnosti podle ustanoveni
§ 17 odst. 1 pism. c) a e). Žadatel neuspěl zejména v hodnocení významné skutečnosti dle § 17 odst. 1
pism. g). Zákonná (Radou hodnocená) kritéria pro uděleni licence tak nebyla naplněna v takové míře, jako
je tomu v případě úspěšné žádosti Routě Rádio s.r.o.
Rada se také zabývala žádostí společnosti RÁDIO STATION BRNO, spol. s r.o., která předložila projekt
hudební stanice s regionálními informacemi KISS HÁDY. Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka řízeni
o uděleni licence odůvodňuje Rada následně:
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysílání
podle ustanovení § 17 odst 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání na kmitočtech 104,1 MHz v Blansku, 88,3 MHz v Brně, 92,4 MHz v Třebíči, 88,7 MHz ve Velkém
Meziřfčí, 104,1 MHz ve Vyškově, 90,9 MHz ve Znojmě a 94,8 MHz ve Ždáru nad Sázavou. Finanční
prostředky potřebné k provozováni rozhlasového vysílání bude žadatel čerpat výhradně z vlastního kapitálu.
Organizační zajištění žadatele je garantováno týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi s realizací
obdobných projektů. Žadatel je podle názoru Rady také připraven technicky k provozu rádia.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanovení § 17 odst. 1
pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má dva společníky.
Ohledně přínosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programů
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje rozhlasové vysilánl, které zcela přebírá
programový formát brněnského Rádia Kiss Hády, tedy hudební rádio s formátem CHR, proud pop,
s těžištěm vletech 80. a 90. s důrazem na aktuální novinky zaměřené na cílovou skupinu 16-27 let s
přesahy. Rada však zhodnotila při pohledu na zastoupení hudebních stylů v programu, že obdobný formát
přinášejí také další rozhlasové programy již v regionu zastoupené (jde zejména o program EVROPA 2, ale
také alespoň v částech Hitrádio Vysočina 94,3 FM, Rádio HEY Profil.. Rádio OK). Z tohoto důvodu hodnotila
Rada splněni tohoto kritéria méně kladně než je tomu u vítězného projektu Routě Rádio, s.r.o.
Pokud jde o přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. e) zákona
č. 231/2001 Sb., Rada ocenila zařazováni speciálních pořadů, ve kterých je dáván prostor i regionálním
kapelám a regionálním projektům, je ovšem nezbytné mit na zřeteli, že jde o 100% přebíraný program
vysílání brněnského Rádia Kiss Hády bez odpojování. Hodnocení tohoto dílčího kriteria je tedy i v tomto
případě nižší než v případě vítězného projektu.
Rada v rámci hodnoceni kritéria přínosu k zajištěni rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17 odst. 1
pism. g) zákona č. 231/2001 Sb., shledala, že tato otázka je řešena velmi obecné pouze s odkazem na
program pro všechny skupiny a toto dílčí kritérium tak nebylo naplněno v takové míře jako u vítězného
projektu.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel RÁDIO STATION BRNO, spol. s.r.o. méně uspěl v hodnoceni
významných skutečnosti podle ustanovení § 17 odst. 1 pism. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji
jsou hodnoceny významné skutečnosti podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) a b) zákona č 231/2001 Sb.,

avšak zákonná, (Radou hodnocená) kritéria pro uděleni licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu
v případě úspěšné žádosti Routě Rádio, s.r.o., a to ani při pohledu na jednotlivá dílčí kritéria, ani pň pohledu
na žádost jako celek.
Rada se dále vypořádala s žádostí společnosti RÁDIO BONTON a.s., která předložila projekt hudebního
HIT rádia (CHR) se zaměřením na citovou skupinu 18 - 30 let. Výrok o zamítnutí žádosti tohoto účastníka
řízení o uděleni licence odůvodňuje Rada zejména těmito skutečnostmi:
Nejprve Rada hodnotila ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele k zajištění vysíláni
podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) zákona č. 231/2001 Sb. Žadatel je provozovatelem rozhlasového
vysílání na kmitočtech 91.7 MHz v Benešově, 96,9 MHz v České Lípě, 94,8 MHz v Mladé Boleslavi a 99,7
MHz v Praze. Finanční prostředky potřebné k provozováni rozhlasového vysíláni má připraveny zvláštních
zdrojů a přijmu. Organizační připravenost žadatelé je podle mínění Rady dobrá, odpovídá organizační
struktuře jíž úspěšně fungující rozhlasové stanice. Žadatel má podle názoru Rady dostatek technických
komponentů a ostatní techniky potřebné k provozu rádia.
Pokud jde o transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele podle ustanoveni § 17 odst. 1
pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., nemá Rada žádné námitky, žadatel má jediného (100%) akcionáře.
Ohledně přinosu programové skladby navrhované žadatelem k rozmanitosti stávající nabídky programu
rozhlasového vysílání na pokrytém území ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 pism. c) zákona č. 231/2001
Sb., Rada konstatovala, že předložený projekt představuje hudební HIT rádio (CHR) se současnými hity
domácí i světové hudební scény v kombinaci s největšimi hity daného žánru od poloviny 90. let do
současnosti. Cílová skupina je ve věku 1 8 - 3 0 let. Rada však při pohledu na hudební formát seznala, že
obdobné formáty přinášejí také rozhlasové programy již v regionu zastoupené (zejména programy EVROPA
2, a dále částečné Hitrádio Vysočina 94,3 FM, Rádio HEY Profil, Rádio OK). Z tohoto důvodu hodnotila
Rada splněni tohoto kritéria méně kladně než je tomu u vítězného projektu Routě Rádio, s.r.o.
Rada při hodnoceni projektu po stránce naplnění kritéria přínosu uchazeče o rozvoj původní tvorby ve
smyslu § 17 odst. 1 pism. e) zákona č. 231/2001 Sb.. ocenila podporu regionálním hudebním projektům.
Rada méné kladně hodnotila kritérium přinosu k zajištění rozvoje menšin v České republice ve smyslu § 17
odst. 1 pism. g) zákona č. 231/2001 Sb., žadatel nevyrábí žádné programové prvky tohoto typu, a tak nebyl
hodnocen tak pozitivně jako projekt Routě Rádio s.r.o.
Rada je tedy přesvědčena, že žadatel RÁDIO BONTON a.s. méně uspěl v hodnoceni významných
skutečností podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. c), e) a g) zákona č. 231/2001 Sb., příznivěji jsou
hodnoceny významné skutečnosti podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a), b) zákona č. 231/2001 Sb.. avšak
zákonná, (Radou hodnocená) kritéria pro uděleni licence nebyla naplněna v takové míře, jako je tomu
v případě úspěšné žádosti Routě Rádio s.r.o., a to ani při pohledu na jednotlivá dílčí kritéria, ani při pohledu
na žádost jako celek.
S výše uvedenými výroky pak přímo koresponduje záznam o bodovém hodnocení žadatelů vyhotovený
vedoucím Úřadu Rady, ve kterém jsou zaznamenány výsledky hlasováni členů Rady o kvalitě a miře
naplněni jednotlivých zákonných skutečnosti významných pro rozhodnuti Rady v jednotlivých podaných
žádostech (pořadí hodnocení žádostí bylo losováno). Za účelem přezkoumatelnosti procesu hodnocení
žádostí byly v tomto písemném záznamu objektivně zachyceny výsledky hodnocení žádostí jednotlivými
členy Rady a Radou jako celkem. Tento záznam pak tvořil přehledný podklad pro komplexní zhodnocení
žádosti a finální rozhodnutí Rady o udělení licence.
V uvedeném bodovém hodnocení dosáhli jednotliví účastnici řízeni výsledků, které při vzájemném
porovnáni umožnily Radě jednoznačně a průkazně určit kvalitu a míru naplnění zákonných skutečností
významných pro rozhodnutí Rady u jednotlivých účastníků, dále i stanovených kritérii, a porovnat mezi
sebou navzájem účastníky řízení a jejich žádosti s jistotou objektivního zhodnocení a výběru nejlepšího.
Tím má Rada osvědčeny všechny významné předpoklady pro přijeti rozhodnuti o uděleni licence, a to jak
po formální tak i po materiální stránce. Došlo k řádnému zafixování skutkového stavu významného pro
rozhodnutí Rady o uděleni licence, přičemž toto rozhodnuti bylo přijato v zákonem upraveném procesu a
v souladu s právními předpisy.

Podle ustanoveni § 66 věty první zákona č. 231/2001 Sb nestanovl-li tento zákon jinak, postupuje se v
řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o odvolacím řízeni, řízeni o rozkladu, o přezkumném
řízení a o obnově řízení a novém rozhodnutí.
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 uděleni licence a o zamítnuti žádostí o
licenci ostatních účastníků tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozhodnuti.

Poučení:
Proti výroku v rozhodnuti Rady o zamítnutí žádosti o licenci lze podle ustanoveni § 19 a § 66 zákona č.
231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnuti.
Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 16. prosince 2008

\y

Ing. Václav Žák
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Vypraveno dne:
? 1 01- 2009

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další podmínky
Označeni provozovatele vysílání s licenci:
Označeni (název) programu:
Časový rozsah vysílání:

Routě Rádio s.r.o.
Rádio Dálnice
24 hodin denně

Obsah:
I. Základní programová specifikace
II. Další programové podmínky
1)
Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k uděleni licence (§ 21
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
2)
Jednotlivé programové podmínky
I. Základní programová specifikace
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
II. Další programové podmínky
1) Programové podmínky, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k uděleni licence (§ 21
odst. 3 zákona č.231/2001 Sb.)
-

Průběžné podrobné dopravní zpravodajství a stručné všeobecné zpravodajství
Specializované pořady a kampaně zaměřené na prevenci v oblastí dopravy, sociální marketing
Stručné zpravodajství i ve třech světových jazycích ( anglický, německý a francouzský)
Hudební formát hudba od 60. let až po současnost - lehči rock, pop, country

2) Jednotlivé programové podmínky
-

Cílová skupina 18 plus
Minimálně 4 dopravní ( a to i cizojazyčné) vstupy od 6 do 18 hodin ve všední dny
Podíl mluveného slova minimálně 7% od 6 do 18 hodin ve všední dny
Všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od 6 do 18 hodin
50 % vlastní tvorby
Minimálně 50 % evropské tvorby

Jihlava

Příloha č. 2 - Přehled rozhlasových stanic zachytitelných v Jihlavě
Žadatel:
Zachytitelné programy:
Rádlo
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni
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PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ
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Routě Radio
s.r.o.
Stavební 992/1
70800 Ostrava

Sp. zn./ldent.: 2014/962/STR/Rou
Č.j.: STR/3794/2014
Zasedání Rady č. 19 - 2 0 1 4 / poř.č.: 21

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") a v
souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Routě
Rádio, s. r. o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 1/992, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, dobu platnosti
licence udělené rozhodnutím Rady č.j.: koz/516/09, sp. zn. 2008/934/zab ze dne 16. prosince 2008 k
rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW o dobu 8 let, tj. do 11. září 2025.
Název programu:
Rádio Dálnice
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
Jihlava - Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW
Základní programová specifikace:
Specializované dopravní rádio se specifickým průběžným vícejazyčným dopravním zpravodajstvím a
stručným všeobecným zpravodajstvím.
Další programové podmínky:
Podle licence udělené rozhodnutím Rady č.j.: koz/516/09, sp. zn. 2008/934/zab ze dne 16. prosince
2008, ve znění pozdějších změn.
Odůvodnění:
Společnost Routě Rádio, s.r.o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím č.j.: koz/516/09, sp. zn.
2008/934/zab ze dne 16. prosince 2008 ve znění pozdějších změn, s dobou platnosti do 11. září 2017.

3794-1

Dne 15. září 2014 (č.j. 7933/2004), ve znění doplnění ze dne 8. října 2014 (č.j. 8682/2014), zaslal
provozovatel Routě Rádio, s. r. o. Radě žádost o prodloužení doby platnosti licence č.j.: koz/516/09, sp.
zn. 2008/934/zab ze dne 16. prosince 2008 podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada
dobu platnosti licence prodlouží; dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového
vysílání o dobu 8 let.
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 16. září 2014.
Podle ustanovení § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. musí být žádost o prodloužení doby
platnosti licence k provozování místního (resp. jiného než celoplošného) rozhlasového vysílání doručena
Radě v období od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence.
Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada platnost licence neprodlouží v případě, že
žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu využití kmitočtového spektra
určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace
kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila vysílání provozovatele vysílání s licencí.
Podle ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb. dále Rada platnost licence neprodlouží v
případě, že provozovateli vysílání s licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce
za závažné porušení povinností v uvedeném ustanovení specifikovaných.
Protože doba platnosti licence dosud nebyla žadateli prodloužena, žadatel podal žádost o prodloužení
doby platnosti licence v zákonem předepsané lhůtě a splnil podmínky uvedené v ustanovení § 13 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., ze stanoviska Českého telekomunikačního úřadu vyplývá, že nedošlo ke změně
plánu využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní vysílání z důvodu plnění
mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmitočtů, která by znemožnila vysílání provozovatele vysílání
s licencí, a žadateli rovněž nebyla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné
porušení některé z povinností uvedených v ustanovení § 12 odst. 12 zákona č. 231/2001 Sb., dospěla
Rada k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele vyhovět, a proto Rada dobu platnosti licence
prodloužila.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. správní žaloba přípustná.

V Praze dne: 21.10.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 29.10.2014, Mapa pokrytí - Jihlava-Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW)
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Příloha k dopisu čj. ČTÚ-58 309/2014-613 ze dne 30. 9. 2014.
Diagram využití rádiového kmitočtu provozovatele Routě Rádio, s.r.o., určeného pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV, stanovený
podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. (modrá barva).

