
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSIIANI 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http7Avww.rrtv.cz 

Účastník řízení: RFE/RL, Inc. 
organizační složka 
Vinohradská 1 
Praha 1 
PSČ: 110 00 

~l 

C.J.: Ru/122/02 fa* 
Zasedání Rady 9/ bod 45 
Vyřizuje : F.Kučera 

L 
Rozhodnutí o udělení licence 
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Statutární orgán: 

Vedoucí organizační složky: Thomas A. Dine 
Vedoucí organizační složky: Jeffrey N. Trimble 
Vedoucí organizační složky: Margaret V. Rauch 

Způsob jednání: Vedoucí organizační složky jedná za 
organizační složku bez omezení. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b), § 18 odst. 4 a § 25 a § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti RFE/RL Inc. spol. s r.o., organizační složka, se sídlem v Praze 1, 
Vinohradská 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze , 
v oddíle Á, vložce 10475, l i c e n c i k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Free 
Europe/Radio Liberty v příslušných vysílacích jazykových mutacích pro jednotlivá cílová území 
prostřednictvím družice na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: Rádio Free Europe /Radlo Liberty (v příslušných vysílacích 
jazykových mutacích určených jednotlivým cílovým územím : afgánské, arménské, 
ázerbájdžánské, běloruské, bulharské, estonské, gruzínské, irácké, jihoslovanské, 
kavkazské, kazašské, kosovské /albánské/, kyrgyzské, litevské , lotyšské, makedonské, 
perské, rumunské, ruské, slovenské, tatarsko-baškirské, tádžické, turkmenské , ukrajinské 
a uzbecké). 

Časový rozsah vysílání všech programů: dle programů jednotlivých národních vysílání, obsažených 
v příloze č. 1. 
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Územní rozsah vysílání: dle dosahu družice HOT BIRD (Eutelsat). 

Národní programy jsou prvotně určeny pro příslušné cílové země a teprve druhotně pro posluchače 
na území České republiky. 

Technické parametry: 

Provozovatel má dispozici technické zázemí, které umožňuje zakódování satelitního signálu (downlink); 
s kódováním se však nyní nepočítá, takže je signál zachytitelný většinou běžných satelitních digitálních 
přijímačů. 

Uplink: Hotbird 3, 13° E z budovy Praha 1, Vinohradská 1 
Frekvence: 12,484 GHz 
Polarizace: vertikální 
Symbol rate: 8300 
FEC 3,4 

Sestupný signál je přenášen na místní rozhlasové stanice v jednotlivých cílových zemích a zároveň na 
krátkovlnné a středovlnné vysílačky vlastněné a provozované IBB (International Bureau of Broadcasting) 
v Německu, Španělsku, řecku, Maroku, Rhodosu, Kuvajtu a Anglií. Ze stanice v Kuvajtu bude uplink dále 
přenášen na družici ASIASAT. 

Základní programová specifikace: Zpravodajská stanice. 

Další programové podmínky: 

Programová skladba a program: Údaje obsažené v textu 26 stran přílohy č.1. 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních rozhlasových programů prostřednictvím družice na 
základě registrace č.j. Rg/12/00 ze dne 11.1.2000. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně jiných zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), provozovatel vysílání v kabelovém systému nebo 
prostřednictvím družíce požádá o licenci k těm programům, které nejsou převzaté; žádost je třeba podat do 
12 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 231/2001 Sb. 

V této souvislosti účastník řízení požádal Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., v podání doručeném Radě dne 12.4.2002, zaevidovaném v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1608 jakožto žádost o licenci č. NS0031. 

Na základě předložených dokumentů (zejména výpisu z obchodního rejstříku ze dne 25.3.2002, vedeného 
Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 10475, výpisu z evidence rejstříku trestů statutárního 



orgánu, tj. vedoucích organizační složky ze dne 27.3.2002, potvrzení Finančního úřadu pro v Prahu 10 ze 
dne 8.4.2002, že účastník řízení nemá na osobních daňových účtech nedoplatky, potvrzení o bezdlužnosti 
od VZP ČR, Okresní pojišťovny hl. m. Prahy ze dne 3.4.2002 a dalších zdravotních pojišťoven a potvrzení 
od Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 2.10.2001 o tom, že účastník řízení řádně plní povinnosti 
v oblastí zákonného sociálního zabezpečení a že nemá žádné splatné nedoplatky na pojistném na sociální 
zabezpečeni a na příspěvku na statni politiku zaměstnanosti a na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
čestného prohlášení účastníka řízení o tom, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo zahájeno 
konkurzní řízení ze dne 10.4.2002, návrhu základní programové specifikace a dalších programových 
podmínek a údajů o financování vysílání, obsažených v žádosti o licencí) a ústního jednání s účastníkem 
řízení, konaného dne 14.5.2002, Rada konstatovala, že účastník řízení jednal ve shodě s ustanovením 
§ 68 odst. 1 zákona č.231/2001 Sb, že podal žádost ve lhůtě stanovené v zákoně, že vyhověl podmínkám 
licenčního řízení podle ustanovení § 13 odst. 3, žádost o licenci obsahovala náležitosti stanovené 
v ustanovení § 14, jakož í v ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky 
podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona, a rozhodla proto tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinností zákona č. 231/2001 Sb, a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, jež 
nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední mocí, je osvobozen od 
zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání ve 
výši 50 000,- Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

Jelikož se však nejedná o prostou transformaci výše uvedené původní registrace provedenou v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 1 zákona, nýbrž o transformaci spojenou se změnou původní registrace, 
spočívající ve změně licenčních podmínek zařazením dalších mutací národních programů do vysílání, a to 
mutace afgánské, kavkazské, kosovské a makedonské, zaplatil účastník řízení dne 10.4.2002 správní 
poplatek ve výši 3 000,- Kč podle zákona č. 368/1992, o správních poplatcích, v platném znění. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001/ Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek, přípustný . 

V Praze dne 14.5.2002 



PŘÍLOHA č; 1 

Programová skladba a návrh vysílacího schématu 

A. Programová skladba 
B. Vysílací schémat 

Informace o označení programu v jednotlivých národních jazycích 
spolu s programovou skladbou a návrhem vysílacího schématu pro 
jednotlivé cizojazyčné programy obsahující profil a základní 
charakteristiku programu 



AFGHÁNSKÉ VYSÍLANÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

Bamami Afghani 
Radioi Afghanistani Azad 

Programové schéma: 

04:00-05:00 SEČ 
04:00-05:00 SEČ 
13:00-14:00 SEČ 
14:00-15:00 SEČ 
18:00-19:00 SEČ 
19:30-20:00 SEČ 
20:30-21:00 SEČ 

Přehled pořadů: 

Živé zpravodajství (mezinárodní/domácí) 6 minut (10 %) 
Politické komentáře 30 minut (50 %) 
Přehled tisku 4 minut (6.6 %) 
Pořady s hospodářskou a společenskou tématikou 10 minut (16.7 %) 
Kultura a krajané 10 minut (16.7 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



ARMÉNSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

AZATUTYUN RADIOKAYANI 
HAYKAKAN DZARAYUTYUN 

Programové schéma: 

0400-0500 SEČ 
1600-1700 SEČ 
1800-1900 SEČ 

Přehled pořadů 

Živé zpravodajství (mezinárodní/domácí) 
Politické komentáře 
Přehled tisku 
Pořady s hospodářskou a společenskou tématikou 
Kultura a krajané 

6 minut (10%) 
30 minut (50%) 
4 minuty (6.6 %) 

i 0"minut (16.7 %) 
10 minut (16.7%) 

Na základě hodinového programového bloku. 



ÁZERBÁJDŽÁNSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

AZADLIG RADIOSU 

Programové schéma: 

0500-0600 SEČ 
1100-1200 SEČ 
1500-1600 SEČ 
1700-1800 SEČ 
1900-1930 SEČ 
2000-2100 SEČ 

Přehled pořadů 

Živé zpravodajství (mezinárodní/domácí) 
Politické komentáře a analýzy, mezinárodní události 
Domácí hospodářské, společenské, kulturní reportáže, rozhovory 
a diskusní pořady 
Přehled tisku 
Reportáže z venkova 
Domácí politická a hospodářská témata 

8 minut (13.3 %) 
7 minut (11.6%) 

15 minut (25 %) 
10 minut (16.7 %) 
10 minut (16.7%) 
10 minut (16.7%) 

Na základě hodinového programového bloku. 



BĚLORUSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

BELARUS KAJ A PRAHRAMA RADIO SVABODA 

Programové schéma: 

0500-0600 SEČ 
1700-1830 SEČ 
1830-2100 SEČ 
2100-2230 SEČ 
2230-2300 SEČ 

Přehled pořadů 

Zpravodajství 
Agenturní reportáže z Běloruska 
Politické a ekonomické komentáře a analýzy 
Vzdělávací pořady, pořady s historickou a náboženskou tématikou 
Zvláštní pořady 
Propagace, upoutávky pořadů, znělky, přehled vlnových délek, adresa 

5 minut (8.3 %) 
15 minut (21.7 %) 
10 minut (16.7%) 
10 minut (23.3 %) 
15 minut (21.7%) 
5 minut (8.3 %) 

Na základě programového bloku v trvání jedné hodiny. 



BULHARSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

RADIO SVOBODNA EVROPA 

Programové schéma: 

0600-0605 po-pá 
0700-0715 po-pá 
0800-0830 SEC 
0900-0905 po-pá 
1000-1005 po-so 
1100-1105 po-pá 
1200-1230 SEC 
1300-1305 po-pá 
1400-1405 po-so 
1500-1505 po-pá 
1600-1700 SEC 
1700-1800 SEČ 
2100-2200 SEČ 

Živé zpravodaj ství (mezi národní/domácí) 10 minut (16.7%) 
Domácí komentář 5 minut (8.3 %) 
Mezinárodní záležitosti (politické a ekonomické) 45 minut (75 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



ESTONSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

RAADIO VABA EUROOPA EESTIKEELNE PROGRAM 

Programové schéma: 
0645-0700 po-pá 
1430-1450 po-pá 
1830-1900 SEC 
1900-2000 SEČ 

Přehled pořadů 

Zpravodajství 

Reportáže, komentáře, analýzy 

11 minut (18.3 %) 

49 minut (81.7%) 

Na základě programového bloku v trvání 1 hodiny. 



GRUZÍNSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

RADIO TAVISUPLEBA 

Programové schéma: 

0600-0700 SEČ 
1700-1800 SEČ 
2100-2200 SEČ 

Přehled pořadů 

Zpravodajství 
Mezinárodní analýzy 
Politické analýzy, reportáže z tbiliské kanceláře 
Hlavní pořad apod. 

10 minut (16.7%) 
10 minut (16.7 %) 
10 minut (16.6%) 
30 minut (50 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



IRÁCKÉ VYSÍLÁNÍ. 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

IDHAAT AWROPA AL-HURRA / IDHAAT AL- HURRIYYA/ I D H A A T AL-IRAQ 
AL-HURR 

Programové schéma: 

0300-0400 SEČ 
0400-0500 SEČ 
0500-0700 SEČ 
0700-0800 SEČ 
1500-1600 SEČ 
1600-1700 SEČ 
1700-1800 SEČ 
1800-2000 SEČ 
2200-0000 SEČ 

Přehled pořadů 

Zpravodajství 
Tiskové komentáře a reportáže o Iráku 
Týdenní pořad 

Pořady o Iráku, týdenní politické a ekonomické pořady 

Na základě hodinového programového bloku. 

10 minut (16.7 %) 
10 minut (16.7 %) 
10 minut (16.6%) 
30 minut (50 %) 
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JIHOSLOVANSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

VI SLUSATE RÁDIO SLOBODNA EVROPA 
PROGRAM NA JUZNOSLAVENSKJM JEŽÍCÍMA 

Programové schéma: (všechny časy jsou v SEČ) 

0:00-• 1:00 Po-Ne 
3:30- 4:30 Po-Ne 
6:00-•7:00 Po-Ne 
7:00-•8:00 Po-Ne 
8:30-•9:00 Po-Ne 
9:00- 9:05 Po-Ne 

10:00- 10:05 Po-Ne 
10:05- 10:30 Po-Pa 
10:30- 10:55 Po-Pa 
11:00- 11:05 Po-Ne 
12:00- 12:05 Po-Ne 
12:30- 13:00 Po-Ne 
13:00- 13:30 Po-Ne 
14:00- 14:30 Po-Ne 
15:30- 15:45 Po-Ne 
17:00- 17:30 Po-Ne 
17:30- 18:00 Po-Ne 
18:30- 19:00 Po-Ne 
19:00- 19:30 Po-Ne 
19:30- 20:00 Po-Ne 
21:00- 21:30 Po-Ne 
21:30- 22:00 Po-Ne 
22:30- 23:00 Po-Ne 
23:00- 00:00 Po-Ne 

Přehled pořadů 

Živé zpravodajství (mezinárodní/domácí) 10 minut (16.7 %) 
Politické komentáře 20 minut (33.2 %) 
Přehled tisku 10 minut (16.7%) 
Pořady s hospodářskou a společenskou tématikou 10 minut (16.7 %) 
Kultura a krajané 10 minut (16.7 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



VYSÍLÁNÍ SEVERNÍHO KAVKAZU 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

Rádio Marsho 
Qilbaseda Kavkazan Servis 

Programové schéma: 

06:00-07:00 SEČ 
19:00-20:00 SEČ 

Přehled pořadů: 

Živé zpravodajství (mezinárodní/domácí) 
Politické komentáře 
Přehled tisku 
Pořady s hospodářskou a společenskou tématikou 
Kultura a krajané 

6 minut (10%) 
30 minut (50 %) 

4 minut (6.6 %) 
10 minut (16.7%) 
10 minut (16.7%) 

Na základě hodinového programového bloku. 



KAZAŠSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

AZATTYQ RADIOSI. QAZAQ TILINDE SHIGHATIN BAGHDARLAMA 

Programové schéma 
0100-0200 SEČ 
0200-0300 SEČ 
0300-0400 SEČ 
1300-1400 SEČ 
1400-1500 SEČ 
1500-1600 SEČ 
1600-1800 SEČ 

Přehled pořadů 

Živé zpravodajství 
Hlavní zprávy z Kazachstánu 
Reportáž z Alma Aty 
Přehled mezinárodních událostí, analýzy, rozhovory 
Zprávy, komentáře a analýzy 

10 minut (16.7%) 
10 minut (16.7%) 
10 minut (16.7%) 
10 minut (16.7%) 
20 minut (33.2 %) 

Na základě hodinového programového bloku, 



KOSOVSKÉ (ALBÁNSKÉ) VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

Radio Evropa e lire 

Programové schéma: 

12:1)0-12:15 SEČ 
16:00-16:30 SEČ 
21:00-21:30 SEČ 

Přehled pořadů: 

Živé zpravodajství (mezinárodní/domácí) 
Politické komentáře 
Přehled tisku 
Pořady s hospodářskou a společenskou tématikou 
Kultura a krajané 

14 minut (16.7%) 
12 minut (30 %)• 
14 minut (16.7%) 
10 minut (18.3 %) 
10 minut (18.3 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



KYRGYZSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

AZATTYK UENALGYSY, KYRGYZ TILINDEGI PROGRAMMA 

Programové schéma: 

0200-0300 SEČ 
0300-0400 SEČ 
1400-1430 SEČ 
1500-1530 SEČ 
1600-1700 SEČ 
1700-1800 SEČ 

Přehled pořadů 

Zprávy ze světa 
Mezinárodní komentáře 
Komentáře o Kyrgyzstánu 
Zprávy a reportáže z oblasti 

18 minut (30%) 
20 minut (33.3 %) 
12 minut (20%) 
10 minut (16.7%) 

Na základě hodinového programového bloku, 

JI, -



LITEVSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

LAISVOSIOS EUROPAS RADIJAS 

Programové schéma: 

1040-1055 po-pá 
1105-1115 po-pá 
1405-1415 SEČ (po-pá) 
1800-1900 SEČ 
2100-2200 SEČ 

Přehled pořadů 

Zprávy 
Reportáže z domova 
Mezinárodní reportáže 
Hlavní pořad 
Přehled tisku 

10 minut (16.7%) 
20 minut (33.3 %) 
10 minut (16.7%) 
15 minut (25 %) 

5 minut (8.3 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



LOTYŠSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

RATIO BRIVA EIROPA, RAIDIJUMS LATVIESU VALODA 

Programové schéma: 

1100-1130 pá 
1130-1145 po-pá 
2000-2045 po-pá 
2000-2100 so-ne 

Přehled pořadů 

Živé zpravodajství 20 minut (26.7 %) 
Mezinárodní politické komentáře 17 minut (15 %) 
Reportáže z domova 13 minut (31.7 %) 
Analýzy, komentáře, kultura 10 minut (26.6 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



MAKEDONSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RADIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

Programa na Makedonski jazik 
Rádio Slobodna Evropa 

Programové schéma: 

12:00-12:15 SEČ 
15:00-15:15 SEČ 
19:00-19:15 SEČ 

Přehled pořadů: 

Živé zpravodajství (mezinárodní/domácí) 17 minut (28 %) 
Politické komentáře 28 minut (47 %) 
Přehled tisku 15 minut (25 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



PERSKÉ VYSÍLÁNÍ ' 

RADIA SVOBODNÁ EVROPA/RADIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

BAKHSH-E FARSI-YE RÁDIO UROPA-YE AZAD RÁDIO AZADI 

Programové schéma: 

0100-0200 SEČ 
0530-0600 SEČ 
0600-0700 SEČ 
0700-0800 SEČ 
0800-0830 SEČ 
0830-0930 SEČ 
1500-1600 SEČ 
1600-1700 SEČ 
1700-1800 SEČ 
2000-2100 SEČ 
2100-2200 SEČ 
2200-0000 SEČ 

Přehled pořadů 
Zprávy 
Mezinárodní pořady, pořady s hospodářskou a společenskou tématikou 
Pořady s kulturní a historickou tématikou 

14 minut (23.3 %) 
28 minut (46.7%) 
18 minut (30%) 

Na základě hodinového programového bloku. 



RUMUNSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

RÁDIO EUROPA LIBERA 

Programové schéma: 

0500-0530 po-pá 
0600-0630 po 
0600-0700 út-so 
0700-0705 po-so 
0700-0730 SO 

0800-0805 so-pá 
0900-0905 SEČ 
1000-1010 SEČ 
1300-1305 SEČ 
1500-1505 SEČ 
1700-1730 SEČ 
1800-1830 so-ne 
1800-1900 po-pá 
1900-1905 SEČ 
2000-2005 so-ne 
2000-2100 po-pá 

Přehled pořadů 

Zprávy 
Domácí blok 
Moldavský blok 
Mezinárodní blok 
Hodinový přehled zpráv (mezinárodní zprávy, přehled tisku, hlavní pořady) 
Repríza 

10 minut (16.7%) 
15 minut (25%) 
5 minut (8.3 %) 
15 minut (25%) 
10 minut (16.7%) 
5 minut (8.3 %) 

Na základě hodinového programového bloku 



RUSKÉ VYSÍLANÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 

Ruské vysílání vysílá 24 hodin denně, z toho: 

13 hodin živé/původní pořady 
11 hodin reprízy 

Přehled pořadů 

Zprávy 10 minut (16.7 %) 
Reportáže/komentáře/kultura 10 minut (16.7%) 
Diskusní pořady/mezinárodní/domácí Ekonomika/právo 18 minut (24.9 %) 
Ekonomika/právo 12 minut (25 %) 
Pořady k volbám 10 minut (16.7%) 

Na základě hodinového programového bloku. 



SLOVENSKÉ VYSÍLÁNÍ ' 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

SLOVENSKÉ VYSIELANIE ROZHLASOVEJ 

STANICE SLOBODNÁ EUROPA 

Programové schéma: 

1300-1315 po-pá 
1730-1800 SEČ 
2100-2200 SEČ 

Přehled pořadů 

Zprávy 10 minut (20%) 
Pořady s mezinárodní a domácí tématikou (aktuality a názory) 50 minut (80 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



TATARSKO-BAŠKIRSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

AZATLYK RADIOSY SOJLI 

Programové schéma: 

0500-0600 SEČ 
0700-0800 SEČ 
1700-1800 SEČ 
2100-2200 SEČ 

Přehled pořadů 

Zprávy 10 minut (20%) 
Pořady z domova, mezinárodní komentáře a analýzy 50 minut (80 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 



TÁDŽICKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

RADIOI OZODI, BARNOMAITOJIKI 

Programové schéma: 

0200-0300 SEČ 
0300-0400 SEČ 
0400-0430 SEČ 
1500-1600 SEČ 
1600-1700 SEČ 
1700-1730 SEČ 
1730-1800 SEČ 

Přehled pořadů 

Živé zpravodajství 8 minut (13.3 %) 
Pořady z domova 22 minut (36.7 %) 
Reportáže, komentáře, analýzy 30 minut (50 %) 

Na základě hodinového programového bloku, 

- l i -



TURKMENSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

GEPELYAR AZATLIK RADIOSI 

Programové schéma: 

0300-0400 SEČ 
0400-0500 SEČ 
1500-1600 SEČ 
1600-1700 SEČ 
1700-1800 SEČ 
1800-1900 SEČ 

Přehled pořadů 

Zprávy 
Pořady z domova 
Mezinárodni pořady 
Regionální záležitosti 

6 minut (10%) 
28 minut (46.7 %) 
12 minut (20%) 
14 minut (23.3 %) 

Na základě hodinového programového bloku. 

1 !• -



UKRAJINSKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v příslušném jazyce: 

HOVORYT RADIO SVOBODA 

Programové schéma: 

0500-0600 SEČ 
0700-0800 SEČ 
0800-0804 SEČ 
0900-0904 SEČ 
1000-1004 SEČ 
1005-1100 So 
1100-1104 SEČ 
1200-1204 SEČ 
1300-1304 SEC 
1400-1404 SEČ 
1500-1504 SEČ 
1600-1604 SEČ 
1800-1804 SEČ 
1900-2000 SEČ 
2000-2100 SEČ 
2100-2200 So-pá 
2300-2356 Po-pá 

(po -Pá) 
(po -Pá) 
(po -Pá) 
(po -Pá) 
(po -Pá) 

(po -Pá) 
(po -pá) 
(po -Pá) 
(po -pá) 
(po -pá) 
(po -Pá) 
(po -Pá) 

Přehled pořadů 

Zprávy 
Mezinárodní pořady 
Pořady z domova 
Ekonomika a demokracie 

4 minuty (každou vysílací hodinu) (6.7 %) 
30 minut (50 %) 
20 minut (33.3 %) 
6 minut (10%) 

Na základě hodinového programového bloku. 



UZBECKÉ VYSÍLÁNÍ 

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Název v národním jazyce: 

OZODLIK RADIOSI, UZBEK TILIDAGI ESHITTIRISHLARI 

Programové schéma: 

0200-0300 SEČ 
0300-0400 SEČ 
0400-0500 SEČ 
0500-0700 SEČ 
1400-1500 SEČ 
1700-1800 SEČ 
1800-1900 SEČ 

Přehled pořadů 

Živé zpravodajství 
Mezinárodní události 
Domácí události 
Analýzy a komentáře 
Pořady se společenskou a kulturní tématikou 

10 minut (16.7 %) 
10 minut (16.7%) 
10 minut (16.7%) 
20 minut (33.2 %) 
10 minut (16.7%) 

Na základě hodinového programového bloku. 



Spisová značka: 2009/529/CUN/RFE 
Č.j.: val/ r RFE/RL Inc., organizační složka 

IČO: 5138S269 
Vinohradská 3333/159a 
Praha 10 
100 00 

Zasedáni Rady 9/ poř. č. 40 
Vyřizuje: Bc. Kateřina Valáškova 

L J 

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

Rada uděluje provozovateli RFE/RL, Inc., organizační složka, se sídlem Praha 10, Vinohradská 
3333/159a, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím družice programu RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA/RADIO 
SVOBODA (licence Ru/122/02 ze dne 14. května 2002) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně počtu a výběru jazykových mutací a změně programového a 
vysílacího schématu. 

Aktuální plné zněni licenčních podmínek licence Ru/175/99 je obsaženo v příloze č. 1 (celkem 5 
stran) tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

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

Účastník řízení zaplatil dne 30. dubna 2009 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč dle zákona č, 
634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Poučeni: 
Proti tomuto rozhodnuti lze podat žalobu v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb., k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání 
žaloby má odkladný účinek 

rozhodnuti: 

V Praze dne 14. května 2009 



Pří loha č. 1 

Afghánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: paštunština 
Název v národním jazyce: Barnami Afghani 

Radioi Afghanistani Azad 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas 
07:00-19:00 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické 
tématikou, kultura a krajané 

Vysílači dny 
Každý den 

komentáře, přehled tisku. pořady s hospodářskou a společenskou 

Arménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: arménská 
Název v národním jazyce: AZATUTYUN RADIOKAYANI 

HAYKAKAN DZARAYUTYUN 
Programové schéma: 

Lokální vysilači čas 
07:00-08:00 
09:00-09:15 
15:00-15:20 
16:00-16:30 
17:30-18:00 
18:00-18:05 
19:00-22:00 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické 
tématikou, kultura a krajané 

Vysílací dny 
Každý den 

Pondělí-pátek 
Ponděli-pátek 

Každý den 
Každý den 

Pondělí-sobota 
Každý den 

komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a společenskou 

Ázerbájdžánské vysíláni RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: ázerbájdžánská 
Název v národ ním jazyce: AZAD LIG RADIOSU 
Programové schéma: 

Lokální vysílači čas Vysílací dny 
08:00-10:05 Každý den 
11:00-11.05 Každý den 
12:00-13:05 Každý den 
14:00-15:00 Každý den 
15:00-15:05 Pondělí-pátek 
15:00-16:00 Sobola-neděle 
16:00-16:05 Každý den 
16:05-17:00 Sobota-neděle 
17:00-19:00 Každý den 
20:00-21:00 Každý den 
22:00-22:30 Každý den 
23:00-00:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáre a analýzy, mezinárodni události, domácí hospodářské, 
společenské, kulturní reportáže, rozhovory a diskusní porady, přehled tisku, domácí politická a hospodářská fémata 

Běloruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: běloruská 
Název v národním jazyce: 
Programové schéma: 

Lokální vysílači čas 
06:00-08 00 
18:00-00:00 

BELARUSKAJA PRAH RAM A RÁDIO SVABODA 

Vysílací dny 
Každý den 
Každý den 



Přehled pořadů: zpravodajství, agenturní reportáže z Běloruska politické a ekonomické komentáře a analýzy, 
vzdělávací programy, pořady s historickou a náboženskou tématikou, zvláštní pořady, propagace, upoutávky pořadů, znělky! 
přehledy vlnových délek, adresa 

Severokavkazské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazykové mutace: Avarština, čečenština, čerkesština 
Název v národním jazyce: Čečna: Rádio Marsh o 

Avar: Erkenli Rádio 
Čerkešsko: Khutynige Rádio 

Programové schéma: 
Lokální vysílači čas Vysílací dny 

08:00-09:00 Každý den 
20:00-21:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

íránské vysíláni RÁDJA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA (FARDA) 
Jazykové mutace: Farsi (Perštína) 
Název v národním jazyce: Rádio Farda 
Programové schéma: 

Lokální vysílači čas Vysílači dny 
00:00-24:00 Každý den 

Přehled pořadů: 

Gruzinské vysíláni RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: gruzinské 
Název v národním Jazyce: RÁDIO TAVISUPLEBA 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 
00:00-00:45 Pondělí-nátek 
00:00-00:01 Snhntíi-nedele 
09:00-10:00 Každv rien 
15:30-15:45 Pondělí-nátek 
18:00-19:00 Každv den 

-00-23-00 Každv den 
Přehled pořadů: zpravodajství, mezinárodni analýzy, politické analýzy, reportáže z tbiliské kanceláře, hlavni pořad 

Irácké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: arabská 
Název v národním jazyce: IDHAAT AWROPA AL-HURRA / IDHA" AT AL-HURRIZA / IDHA*AT AL-IRAQ AL/HURR 

Programové schéma: 
Lokální vysílači čas Vysílací dny 

00:00-02:00 Každý den 
05:00-08:00 Každý den 
09:00-15:00 Každý den 
18:00-22:00 Každý den 

00:00-02:00 Každý den 
05:00-15:00 Každý den 
18:00-23:00 Každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, tiskové komentáře a reportáže o Iráku, týdenní pořad, pořady o Iráku, týdenní politické a 
ekonomické pořady 

Kazašské vysilánf RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: kazašská 
Název v národním jazyce: AZATTYQ RADIOSI. QAZAQ TILINDE SHIGHATIN BAGHDARLAMA 
Programové schéma: 



Lokální vysílací čas Vysílací dny 
07:00-08:00 Každý den 
19:00-20:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, hlavní zprávy z Kazachstánu, reportáž z Alma Aty, přehled mezinárodních událostí, 
analýzy, rozhovory, zprávy, komentáře a analýzy 

Kosovské (albánské) vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: albánská 
Název v národním jazyce: Radlo Evropa e lire 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 
09:00-09:15 Každý den 
12:00-12:15 Každý den 
16:00-16:30 Každý den 
21:00-21:30 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled lišku, pořady s hospodářskou a společenskou 
tématikou, kultura a krajané 

Kyrgyzské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: kyrgyzská 
Název v národním jazyce: AZATTYK UENALGYSY, KYRGYZ TILINDEGI PROGRAMMA 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 
07:00-09:00 Každý den 
18:00-18:30 Každý den 
19:00-19:30 Každý den 
20:00-21:00 Každý den 
22:00-23:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní komentáře, komentáře o Kyrgyzstánu, zprávy a reportáže z oblasti 
Makedonské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: makedonská 
Název v národním jazyce: Programa na Makedonski jazik 

Radio Slobodna Evropa 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 
07:00-07:15 Každý den 
12:00-12:15 Každý den 
15:00-15:15 Každý den 
19:00-19:15 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku 
Moldavské vysíláni RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: moldavská 
Název v národním jazyce: Radio EuropaLibera 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysilači dny 
07:00-07:30 Pondélí-pátek 
13:00-13:30 Sobota-neděle 
15:00-15:30 Sobota-neděle 
18:00-18:30 Sobota-neděle 
16:00-19:30 Pondélí-pátek 
21:00-21:30 Pondělí-pátek 

Přehled pořadu: 
Ruské vysiláni RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ruská 
Název v národním jazyce: RADIO SVOBODA 
Programové schéma: 



Lokální vysílací čas Vysílací dny 
00:00-24:00 Každý den 

Přehled pořadů: zprávy, reportáže/komentáře/kultura, diskusní pořady/mezinárodni/domácí ekonomika/právo, pořady k 
volbám 
Jihoslovanské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: bosenská, černohorská, chorvatská, srbská 
Název v národním jazyce: VI SLUSATE RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

PROGRAM NA JUZNOSLAVENSKIM JEŽÍCÍMA 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 
00:00-01:00 Každý den 
04:30-05:30 Každý den 
08:00-09:00 Každý den 
09:30-10:00 Každý den 
11:30-12:00 Každý den 
13:30-14:30 Každý den 
15:00-15:30 Každý den 
18:00-19:00 Každý den 
19:30-21:00 Každý den 
22:00-23:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství', politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a společenskou 
tématikou, kultura a krajané 

Tádžické vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: tádžické 
Název v národním jazyce: RÁDIO OZODI, BARNOMAI TOJIKI 
Programové schéma: 

Lokální vysílací Čas Vysílací dny 
06:00-09:00 Každý den 
19:00-22:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, pořady z domova, reportáže, komentáře, analýzy 
Tatarsko-baškirské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: tatarská, baskirská, krymská tatarská 
Název v národním jazyce: AZATLYK RADIOSY SOJLI 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysilači dny 
07:00-08:00 Každý den 
09:00-10:00 Každý den 
19:00-19:30 Každý den 
20:00-20:30 Každý den 
22:00-00:00 Každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní komentáře a analýzy 
Turkménské vysíláni RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: turkmenská 
Název v národním jazyce: GEPELYAR AZATLIK RADIOSl 
Programové schéma: 

Lokálni vysilači čas Vysílací dny 
07:00-09:00 Každý den 
19:00-23:00 Každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní pořady, regionální záležitosti 
Ukrajinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ukrajinská 
Název v národním jazyce: HOVORYT RÁDIO SVOBODA 
Programové schéma: 

Lokálni vysílači čas Vysílači dny 
06:30-07:30 Pondělí-pátek 



08:00-08:05 Ponděli-pátek 
10:00-11:00 Sobota 
11:00-12:00 Neděle 
19:00-21:00 Ponděli-pátek 
21:00-23:00 Neděle 

Přehled pořadů: zprávy, mezinárodni pořady, pořady z domova, ekonomika a demokracie 
Uzbecké vysíláni RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: uzbecká 
Název v národním jazyce: OZODLIK RADIOSI, UZBEK TILIDAGI ESHITTIRISHLARI 
Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 
07:00-09:00 Každý den 
17:30-22:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodni události, domácí události, analýzy a komentáře, pořady se 
společenskou a kulturní tématikou 
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Sp. zn./ldent: 2010/332/CUN/RFE 
Naše zn.: CUN/1390/2010 
Zasedání Rady č. 8 - 2010 / poř.č.: 23 

R F E / R L , Inc., organizační složka 
IČ: 61389269 
Vinohradská 3333/159a 
100 00 Praha 10 
Česká republika 

AK White & Case 
Na Příkopě 8 
11000 Praha 1 
Česká republika 

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, 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 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje provozovateli RFE/RL , Inc., organizační složka, IČ: 613 89 269 se sídlem Praha 10, 
Vinohradská 3333/159a, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím programu RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA / RÁDIO SVOBODA 
(licence Ru/122/02 ze dne 14. května 2002) podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně počtu a výběru jazykových mutací a změně programového a vysílacího 
schématu 

Aktuální platné znění licenčních podmínek licence Ru/122/02 je obsaženo v příloze 1 tohoto 
rozhodnutí. 

Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. 

V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 
22. března 2010. 
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Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný 
účinek. 

V Praze dne: 30.4.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (text materiálu, 30.4.2010, Příloha programové schéma) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.05.03 14:54:40 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

A M Location: Praha 
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Příloha č. 1 

Abcházko - jihoosetské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: ruština 
Název v národním jazyce: Ekho Kavkaza 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 
21:00-22:00 denně 
Přehled pořadů: živé zpravodajství 

Afghánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: paštunština 
Název v národním jazyce: Barnami Afghani 

Radioi Afghanistani Azad 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 
07:00-19:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

Arménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: arménská 
Název v národním jazyce: AZATUTYUN RADIOKAYANI 

HAYKAKAN DZARAYUTYUN 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

07:00-08:00 
09:00-09:15 
15:00-15:20 
16:00-16:30 
17:30-18:00 
18:00-18:05 
19:00-22:00 

Vysílací dny 
Každý den 
Pondělí-pátek 
Pondělí-pátek 
Každý den 
Každý den 
Pondělí-sobota 
Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

Ázerbájdžánské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 
Jazyková mutace: ázerbájdžánská 
Název v národním jazyce: AZADLIG RADIOSU 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-10:05 Každý den 
11:00-11:05 Každý den 
12:00-13:05 Každý den 
14:00-15:00 Každý den 
15:00-15:05 Pondělí-pátek 
15:00-16:00 Sobota-neděle 
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16:00-16:05 
16:05-17:00 
17:00-19:00 
20:00-21:00 
22:00-22:30 
23:00-00:00 

Každý den 
Sobota-neděle 

Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře a analýzy, mezinárodní události, domácí 
hospodářské, společenské, kulturní reportáže, rozhovory a diskusní pořady, přehled tisku, domácí 
politická a hospodářská témata 

Běloruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: běloruská 

Název v národním jazyce: BELARUSKAJA PRAHRAMA RÁDIO SVABODA 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-08:00 Každý den 
18:00-00:00 Každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, agenturní reportáže z Běloruska, politické a ekonomické komentáře a 
analýzy, vzdělávací programy, pořady s historickou a náboženskou tématikou, zvláštní pořady, 
propagace, upoutávky pořadů, znělky, přehledy vlnových délek, adresa 

Severokavkazské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazykové mutace: avarština, čečenština, čerkesština 
Název v národním jazyce: Čečna: Rádio Marsho 

Avar: Erkenli Rádio 
Čerkes: Khutynige Rádio 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku, pořady 
s hospodářskou a společenskou tématikou, kultura a krajané 

íránské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA (FARDA) 
Jazykové mutace: Farsi (Perština) 
Název v národním jazyce: Rádio Farda 
Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-24:00 Každý den 

08:00-09:00 
20:00-21:00 

Každý den 
Každý den 

1390-4 



Gruzinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: gruzinská 
Název v národním jazyce: RÁDIO TAV I ŠUPLE BA 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

00:00-00:45 
09:00-10:00 
15:30-15:45 
18:00-19:00 
22:00-23:00 

Přehled pořadů: zpravodajství, mezinárodní analý 
hlavní pořad 

Vysílací dny 
Pondělí-pátek 

Každý den 
Pondělí-pátek 

Každý den 
Každý den 

, politické analýzy, reportáže ztbiliské kanceláře, 

Irácké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: arabská 
Název v národním jazyce: IDHA'AT AWROPA AL-HURRA / ID HA'AT AL-HURRIZA / IDHA'AT AL-
IRAQ AL/HURR 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-02:00 Každý den 
05:00-08:00 Každý den 
09:00-15:00 Každý den 
18:00-22:00 Každý den 

00:00-02:00 Každý den 
05:00-15:00 Každý den 
18:00-23:00 Každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, tiskové komentáře a reportáže o Iráku, týdenní pořad, pořady o Iráku, 
týdenní politické a ekonomické pořady 

Kazašské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: kazašská 

Název v národním jazyce: AZATTYQ RADIOSI. QAZAQTILINDE SHIGHATIN BAG H DAR LAM A 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-08:00 Každý den 
19:00-20:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, hlavní zprávy z Kazachstánu, reportáž z Alma Aty, přehled 
mezinárodních událostí, analýzy, rozhovory, zprávy, komentáře a analýzy 
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Kosovské (albánské) vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: albánská 
Název v národním jazyce: Rádio Evropa e lire 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

09:00-09:15 
12:00-12:15 
16:00-16:30 
21:00-21:30 

Vysílací dny 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

Kyrgyzské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: kyrgyzská 
Název v národním jazyce: AZATTYK UENALGYSY, KYRGYZ TILINDEGI PROGRAMMA 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

07:00-09:00 
18:00-18:30 
19:00-19:30 
20:00-21:00 
22:00-23:00 

Vysílací dny 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní komentáře, komentáře o Kyrgyzstánu, zprávy 
reportáže z oblasti 

Makedonské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: makedonská 
Název v národním jazyce: Programa na Makedonski jazik 

Rádio Slobodna Evropa 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

07:00-07:15 
12:00-12:15 
15:00-15:15 
19:00-19:15 

Vysílací dny 
Pondělí-pátek 
Pondělí-pátek 
Pondělí-pátek 
Pondělí-pátek 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku 



Moldavské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: moldavská 
Název v národním jazyce: Rádio Europa Libera 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

Pondělí-pátek 
Sobota-neděle 
Sobota-neděle 
Sobota-neděle 
Pondělí-pátek 
Pondělí-pátek 

07:00-07:30 
13:00-13:30 
15:00-15:30 
18:00-18:30 
19:00-19:30 
21:00-21:30 

Ruské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 
Jazyková mutace: ruská 
Název v národním jazyce: RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

00:00-24:00 
Vysílací dny 

Každý den 

Přehled pořadů: zprávy, reportáže/komentáře/kultura, diskusní pořady/mezinárodní/domácí 
ekonomika/právo, pořady k volbám 

Jihoslovanské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: bosenská, černohorská, chorvatská, srbská 
Název v národním jazyce: VI SLUSATE RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

PROGRAM NA JUZNOSLAVENSKIM JEŽÍCÍMA 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 

00:00-01:00 
04:30-05:30 
08:00-09:00 
09:30-10:00 
11:30-12:00 
13:30-14:30 
15:00-15:30 
18:00-19:00 
19:30-21:00 
22:00-23:00 
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Tádžické vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: tádžická 
Název v národním jazyce: RÁDIO OZODI, BARNOMAI TOJIKI 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-09:00 Každý den 
19:00-22:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, pořady z domova, reportáže, komentáře, analýzy 

Tatarsko-baškirské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: tatarská, baškirská, krymská tatarská 
Název v národním jazyce: AZATLYK RADIOSY SOJLI 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

07:00-08:00 
09:00-10:00 
19:00-19:30 
20:00-20:30 
22:00-00:00 

Vysílací dny 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 
Každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní komentáře a analýzy 

Turkménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: turkmenská 
Název v národním jazyce: GEPELYAR AZATLIK RADIOSI 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-09:00 Každý den 
19:00-23:00 Každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní pořady, regionální záležitosti 

Ukrajinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: ukrajinská 
Název v národním jazyce: HOVORYT RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 

06:30-07:30 
08:00-08:05 
10:00-11:00 
11:00-12:00 
19:00-21:00 
21:00-23:00 

Vysílací dny 
Pondělí-pátek 
Pondělí-pátek 

Sobota 
Neděle 

Pondělí-pátek 
Neděle 
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Přehled pořadů: zprávy, mezinárodní pořady, pořady z domova, ekonomika a demokracie 

Uzbecké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: uzbecká 
Název v národním jazyce: OZODLIK RADIOSI, UZBEK TILIDAGI ESHITTIRISHLARI 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-09:00 Každý den 
17:30-22:00 Každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní události, domácí události, analýzy a komentáře, 
pořady se společenskou a kulturní tématikou 

Pákistánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: paštunština 
Název v národním jazyce: Rádio Mashaal 

Programové schéma: 
Lokální vysílací čas Vysílací dny 
do 14. dubna 2010: 16:00-18:00 denně 
od 15. dubna do 14. června 2010: 14:00-18:00 denně 
od 15. června do 14. září 2010: 12:00-18:00 denně 
od 15. září 2010: 9:00-18:00 denně 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, domácí reportáže, rozhovory s politickými a kmenovými vůdci o 
současných událostech a o sociálních a ekonomických životních podmínkách, programy zaměřené na 
regionální problematiku, extremismus, válka s terorismem, lidská práva, zdravotnictví, programy pro 
ženy a mládež, kulturní pořady, diskusní pořady 
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Sp. zn./ldent.: 2010/457/zem/RFE 
Naše zn.: zem/1611/2010 R F E / R L , Inc., organizační složka 
Zasedání Rady č. 11 - 2010 / poř.č.: 21 I f t 61389269 

Vinohradská 3333/159a 
100 00 Praha 10 
Česká republika 

Janda (White & Case, advokátní 
kancelář) Ivo 
Na Příkopě 8 
11000 Praha 1 
Česká republika 

Rozhodnutí o prodlouženi doby platnosti licence 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 pism. b) a § 12 
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydává toto 

ROZHODNUTÍ 

Doba platnosti licence společnosti RFE/RL, Inc., organizační složka, IČ: 61389269, k provozováni 
rozhlasového vysílání programu Rádio Free Europe/Radio Liberty (RÁDIO SVOBODNÁ 
EVROPA/RADIO SVOBODA) šířeného prostřednictvím družice, udělené na základě rozhodnutí č.j. 
Ru/122/02 ze dne 14. května 2002, ve zněni pozdějších změn, se na základě žádosti účastníka 
řízení, která byla Radě doručena dne 29. dubna 2010, č.j. 3517, ve znění doplnění ze dne 14. a 20. 
května 2010, č.j. 4119 a 4250, prodlužuje o dobu 8. let, tj. do 19. června 2018. 

Odůvodněni: 
Účastník řízení, společnost RFE/RL, Inc., organizační složka, je provozovatelem rozhlasového vysíláni 
programu Rádio Free Europe/Radio Liberty (RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA/RADIO SVOBODA) 
šířeného prostřednictvím družice na základě licence udělené rozhodnutím č.j. Ru/122/02 platné do 19. 
června 2010. 

Dne 29. dubna 2010, č.j. 3517, požádal provozovatel RFE/RL, Inc., organizační složka, v souladu s § 
12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. o prodloužení doby platnosti licence č.j. Ru/122/02 k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice o 8 let, tj. do 19. června 2018. 
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Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 30. dubna 2010. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu. 

V Praze dne: 25.5.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 201(3.05.30 20:13:17 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Skřetova i f i | / 6, 120 00 Praha 2 
Tel.: * tfiá 7jt\ 813 B30 / Fax: +  

www.rrtu.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4448956 RFE/RL, Inc., organizační složka 
yp7xkiq 

V AS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY; 

RRTV/1782/2015-JUM 
2015/313/JUM/RFE 
8-2015/ poř.č. 7 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 28.4.2015, Praha 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
b), § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1, písm. d) 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 

Rada podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 
RFE/RL , Inc., organizační složka, IČ: 613 89 269 se sídlem Praha 10, Vinohradská 3333/159a, 
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím družice pro program RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA / RÁDIO 
SVOBODA (licence Ru/122/02 ze dne 14. května 2002), spočívající ve změně programových 
licenčních podmínek a v úpravě technických parametrů. 

Aktuální platné znění licenčních podmínek licence Ru/122/02 je obsaženo v příloze 1 tohoto 
rozhodnutí. 

Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba 
odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. 

V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 5000,- Kč uhrazen dne 25. 

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

r o z h o d n u t í 

3. 2015. 
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Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Pošta (příchozí, 4.5.2015, RadioFreeEurope, RRTV/3167/2015-P, na upozornění na 
porušení zákona - č.j. RRTV/861/2015-SPM - rozhodnutí - upozornění na porušení zákona -
upozornění na porušení zákona, stránky (3-10)) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.05.1313:11:23 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 1 

Označení (název) programu: Rádio Free Europe/Radio Liberty (v příslušných vysílacích jazykových 
mutacích určených jednotlivým cílovým územím: abcházko-jihoosetské, afghánské, arménské, 
ázerbájdžánské, běloruské, gruzínské, irácké, iránské, jihoslovanské, kosovské (albánské), kyrgyzské, 
makedonské, moldavské, pákistánské, ruské, severokavkazské, tatarsko-baškirské, tádžické, 
turkmenské, ukrajinské a uzbecké. 

Časový rozsah vysílání všech programů: Dle programů jednotlivých národních vysílání, obsažených 
níže. 

Územní rozsah vysílání: dle dosahu družice HOT BIRD (Eutelsat). 

Národní programy jsou prvotně určeny pro příslušné cílové země a teprve druhotně pro posluchače na 
území České republiky. 

Technické parametry: 

Provozovatel má k dispozici technické zázemí, které umožňuje zakódování satelitního signálu 
(downlink); s kódováním se však nyní nepočítá, takže je signál zachytitelný většinou běžných 
satelitních digitálních přijímačů. 

Uplink: Hotbird 13B, 13° E z budovy Praha 10, Vinohradská 159A 

Frekvence: 12.226 GHz 

Polarizace: vertikální 

Symbol rate: 27500 

FEC 3/4 

Sestupný signál je přenášen na místní rozhlasové stanice v jednotlivých cílových zemích a zároveň na 
krátlkovlnné a středovlnné vysílačky vlastněné a provozované 1BB (International Bureau of 
Broadcasting) v Německu, Rhodosu, Kuvajtu a Anglii. Ze stanice v Kuvajtu bude uplink dále přenášen 
na družici ASIASAT. 

Základní programová specifikace: Zpravodajská stanice. 

Další programové podmínky: 

Jazykové mutace jsou uvedeny níže s tím, že hlavními vysílacími jazyky jsou jazyky cílových zemí. 
V některých případech během vysílání programů, jejichž součástí jsou rozhovory, mohou být používány 
regionální jazyky, případně jazyky sousedních zemí, včetně jazyků dalších jazykových mutací RFE/RL 
(čítaje v to např. jazyk ruský). Součástí některých jazykových mutací ve vysílání RFE/RL může být 
v jejich programovém streamu navíc i jazyk anglický používaný VOA (Hlasem Ameriky), jazyk ruský 
a hudební vložky, jakož i programy dalších jazykových mutací, ve kterých RFE/RL vysílá. 

Programová skladba a program: 

Abcházko - jihoosetské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ruština 

Název v národním jazyce: EKHO KAVKAZA 

Programové schéma: 



Lokální vysílací čas 

21:00-22:00 

Přehled pořadů: živé zpravodajství 

Vysílací dny 

každý den 

Afghánské vysílání RÁDIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: paštunština/dari 

Název v národním jazyce: DA AZADI RÁDIO (Pashto) 

RÁDIO YI-AZADI (Dari) 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-19:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

Arménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: arménská 

Název v národním jazyce: AZATUTYUN RADIOKAYANI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-08:00 každý den 

09:00-09:15 Pondělí - pátek 

15:00-15:20 Pondělí - pátek 

16:00-16:30 každý den 

17:30-18:00 každý den 

19:00-20:00 každý den 

21:00-22:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

Ázerbájdžánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ázerbájdžánská 

Název v národním jazyce: AZADLIQ RADIOSU 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-10:05 každý den 



11:00-11:05 každý den 

12:00-13:05 každý den 

14:00-15:00 každý den 

15:00-15:05 Pondělí - pátek 

15:00-16:00 Sobota - neděle 

16:00-16:05 každý den 

16:05-17:00 Sobota - neděle 

17:00-21:00 každý den 

22:00-22:30 každý den 

23:00-00:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře a analýzy, mezinárodní události, domácí 
hospodářské, společenské, kulturní reportáže, rozhovory a diskusní pořady, přehled tisku, domácí 
politická a hospodářská témata 

Běloruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: běloruská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVABODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-00:00 každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, agenturní reportáže z Běloruska, politické a ekonomické komentáře a 
analýzy, vzdělávací programy, pořady s historickou a náboženskou tématikou, zvláštní pořady, 
propagace, upoutávky pořadů, znělky, přehledy vlnových délek 

Gruzinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: gruzinská 

Název v národním jazyce: RÁDIO TAVISUPLEBA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-02:00 každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, mezinárodní analýzy, politické analýzy, reportáže z tbiliské kanceláře, 
hlavní pořad 

Irácké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 



Jazyková mutace: arabská 

Název v národním jazyce: : IRAQ AL-HURR 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-15:00 každý den 

18:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, tiskové komentáře a reportáže o Iráku, týdenní pořad, pořady o Iráku, 
týdenní politické a ekonomické pořady 

íránské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA (FARDA) 

Jazyková mutace: farsi (perština) 

Název v národním jazyce: RÁDIO FARDA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-24:00 každý den 

Jihoslovanské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: bosenská, černohorská, chorvatská, srbská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-01:00 každý den 

04:30-05:30 každý den 

08:00-09:00 každý den 

09:30-10:00 každý den 

11:30-12:00 každý den 

13:30-14:30 každý den 

15:00-15:30 každý den 

18:00-19:00 každý den 

19:30-21:00 každý den 

22:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

Kosovské (albánské) vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 



Jazyková mutace: albánská 

Název v národním jazyce: RÁDIO EVROPA E LI RE 

Programové schéma: 

Lokální vysílací Čas Vysílací dny 

09:00-09:15 každý den 

12:00-12:15 každý den 

16:00-16:30 každý den 

21:00-21:30 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou 
společenskou tématikou, kultura a krajané 

Kyrgyzské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: kyrgyzská 

Název v národním jazyce: AZATTYK UNALGYSY 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-09:00 každý den 

13:00-13:30 každý den 

18:00-19:30 každý den 

20:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní komentáře, komentáře o Kyrgyzstánu, zprávy 
reportáže z oblasti 

Makedonské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: makedonská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:45-07:00 Pondělí - pátek 

15:00-15:15 každý den 

19:00-19:15 každý den 

22:00-22:15 každý clen 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku 

Moldavské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 



Jazyková mutace: moldavská 

Název v národním jazyce: Rádio Europa Libera 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:30-06:45 Pondělí - pátek 

07:00-07:30 Pondělí - pátek 

13:00-13:30 Sobota - neděle 

15:00-15:30 Sobota - neděle 

18:00-18:30 Sobola - neděle 

19:00-19:30 Pondělí - pátek 

21:00-21:30 Pondělí - pátek 

Přehled pořadů: zprávy, rozhovory z Moldavská, regionů a ze světa, přehled tisku, mezinárodní 
reportáže, politické a společenské reportáže, diskuze u kulatého stolu, analýzy z Moldavská a celého 
světa 

Pákistánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: paštunština 

Název v národním jazyce: MASHAAL RÁDIO 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

09:00-18:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, domácí reportáže, rozhovory s politickými a kmenovými vůdci o 
současných událostech a o sociálních a ekonomických životních podmínkách, programy zaměřené na 
regionální problematiku, extremismus, válka s terorismem, lidská práva, zdravotnictví, programy pro 
ženy a mládež, kulturní programy, diskusní pořady 

Ruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ruská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-24:00 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, reportáže / komentáře / kultura, diskusní pořady / mezinárodní / domácí 
ekonomika / právo, pořady k volbám 

Severokavkazské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 



Jazyková mutace: avarština, čečenština, čerkesština 

Název v národním jazyce: čečenština: RÁDIO MARSHO 

avarština: ERKENLI RÁDIO 

čerkesština: KHUTYNIGE RÁDIO 

Programové schéma: 

Lokální vysílací Čas Vysílací dny 

08:00-09:00 každý den 

20:00-21:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku, pořady 
s hospodářskou a společenskou tématikou, kultura a krajané 

Tádžické vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: tádžická 

Název v národním jazyce: RÁDIO OZODI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-09:00 každý den 

15:00-17:00 každý den 

19:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, pořady z domova, reportáže, komentáře, analýzy 

Tatarsko-baškirské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: tatarská, baškirská, krymská tatarská 

Název v národním jazyce: AZATLIQ RADIOSI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

20:00-20:30 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní komentáře a analýzy 

Turkménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: turkmenská 

Název v národním jazyce: AZATLYK RADIOSY 

Programové schéma:: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 



07:00-11:00 

19:00-23:00 

Přehled pořadů: 

každý den 

každý den 

zprávy, pořady z domova, mezinárodní pořady, regionální záležitosti 

Ukrajinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ukrajinská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:08-07:57 Pondělí - pátek 

08:00-08:05 Pondělí - pátek 

10:00-11:00 Sobota 

11:00-12:00 Neděle 

15:40-16:00 Pondělí - pátek 

20:00-20:29 Pondělí - pátek 

20:30-20:32 Pondělí - pátek 

20:33-20:57 Pondělí - pátek 

21:00-23:00 Neděle 

Přehled pořadů: zprávy, mezinárodní pořady, pořady z domova, ekonomika a demokracie 

Uzbecké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: uzbecká 

Název v národním jazyce: OZODLIK RADIOSI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-09:00 každý den 

13:00-14:00 každý den 

17:30-22:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní události, domácí události, analýzy a komentáře, pořady 
se společenskou a kulturní tématikou 
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VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 19.4.2016, Praha 

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, 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 

Rada u d ě l u j e provozovateli RFE/RL, Inc., organizační složka, IČ: 613 89 269, se sídlem Praha 10, 
Vinohradská 3333/159a, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím družice programu Rádio Free Europe / Rádio Liberty (licence 
Ru/122/02 ze dne 14. května 2002) podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
vypuštění části licenčních podmínek upravujících irácké vysílání arabské jazykové mutace programu, 
neboť tato požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. 

Příloha obsahující aktuální znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 7. března 2016 byla Radě doručena žádost (č.j. 1846/2016) provozovatele RFE/RL, Inc., organizační 
složka o udělení předchozího souhlasu se změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu Rádio Free Europe/Radio 
Liberty, konkrétně ve vypuštění části licenčních podmínek upravujících irácké vysílání. Ostatní licenční 
podmínky mají zůstat nedotčeny. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel byl jediným účastníkem v řízení o udělení předmětné licence 
k provozování rozhlasového vysílání, bylo oznámení o doručení žádosti dne 9. března 2016 pouze 
vyvěšeno na elektronické úřední desce Rady. Žádný subjekt se k podané žádosti nevyjádřil. 

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

r o z h o d n u t í : 
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Provozovatel požádal Radu o vypuštěni následující části licenčních podmínek: 

Irácké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
Jazyková mutace: arabská 
Název v národním jazyce: IPAQ AL/HURR 
Programové schéma: 
Lokální vysílací čas / Vysílací dny 
00:00-15:00/ každý den 
18:00-23:00/každý den 
Přehled pořadů: zpravodajství, tiskové komentáře a reportáže o Iráku, týdenní pořad, pořady o Iráku, 
týdenní politické a ekonomické pořady 

Rada shledala, že požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, zejména pak za situace, kdy byl účastník tohoto řízení jediným účastníkem v řízení o 
udělení předmětné licence k provozování vysílání prostřednictvím družice. 

P o u č e n í : 

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 

Přílohy: Dokument (ostatní, 21.4.2016, Příloha - Licenční podmínky) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.04.24 23:12:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha - Licenční podmínky 

Označení (název) programu: Rádio Free Europe/Radio Liberty (v příslušných vysílacích jazykových 
mutacích určených jednotlivým cílovým územím: abcházko-jihoosetské, afghánské, arménské, 
ázerbájdžánské, běloruské, gruzínské, irácké, iránské, jihoslovanské, kosovské (albánské), kyrgyzské, 
makedonské, moldavské, pákistánské, ruské, severokavkazské, tatarsko-baškirské, tádžické, 
turkmenské, ukrajinské a uzbecké. 

Časový rozsah vysílání všech programů: Dle programů jednotlivých národních vysílání, obsažených 
níže. 

Územní rozsah vysílání: dle dosahu družice HOT BIRD (Eutelsat). 

Národní programy jsou prvotně určeny pro příslušné cílové země a teprve druhotně pro posluchače na 
území České republiky. 

Technické parametry: 

Provozovatel má k dispozici technické zázemí, které umožňuje zakódování satelitního signálu 
(downlink); s kódováním se však nyní nepočítá, takže je signál zachytitelný většinou běžných 
satelitních digitálních přijímačů. 

Uplink: Hotbird 13B, 13° E z budovy Praha 10, Vinohradská 159A 

Frekvence: 12.226 GHz 

Polarizace: vertikální 

Symbol rate: 27500 

FEC 3/4 

Sestupný signál je přenášen na místní rozhlasové stanice v jednotlivých cílových zemích a zároveň na 
krátlkovlnné a středovlnné vysílačky vlastněné a provozované IBB (International Bureau of 
Broadcasting) v Německu, Rhodosu, Kuvajtu a Anglii. Ze stanice v Kuvajtu bude uplink dále přenášen 
na družici ASIASAT. 

Základní programová specifikace: Zpravodajská stanice. 

Další programové podmínky: 

Jazykové mutace jsou uvedeny níže s tím, že hlavními vysílacími jazyky jsou jazyky cílových zemí. V 
některých případech během vysílání programů, jejichž součástí jsou rozhovory, mohou být používány 
regionální jazyky, případně jazyky sousedních zemí, včetně jazyků dalších jazykových mutací RFE/RL 
(čítaje v to např. jazyk ruský). Součástí některých jazykových mutací ve vysílání RFE/RL může být v 
jejich programovém streamu navíc i jazyk anglický používaný VOA (Hlasem Ameriky), jazyk ruský a 
hudební vložky, jakož i programy dalších jazykových mutací, ve kterých RFE/RL vysílá. 

Programová skladba a program: 

Abcházko - jihoosetské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ruština 

Název v národním jazyce: EKHO KAVKAZA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

21:00-22:00 každý den 
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Přehled pořadů: živé zpravodajství 

Afghánské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: paštunština/dari 

Název v národním jazyce: DA AZADI RÁDIO (Pashto) 

RÁDIO YI-AZADI (Dari) 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-19:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Arménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: arménská 

Název v národním jazyce: AZATUTYUN RADIOKAYANI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-08:00 každý den 

09:00-09:15 Pondělí - pátek 

15:00-15:20 Pondělí - pátek 

16:00-16:30 každý den 

17:30-18:00 každý den 

19:00-20:00 každý den 

21:00-22:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Ázerbájdžánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ázerbájdžánská 

Název v národním jazyce: AZADLIQ RADIOSU 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-10:05 každý den 

11:00-11:05 každý den 

12:00-13:05 každý den 

14:00-15:00 každý den 
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15:00-15:05 Pondělí - pátek 

15:00-16:00 Sobota - neděle 

16:00-16:05 každý den 

16:05-17:00 Sobota - neděle 

17:00-21:00 každý den 

22:00-22:30 každý den 

23:00-00:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře a analýzy, mezinárodní události, domácí 

hospodářské, společenské, kulturní reportáže, rozhovory a diskusní pořady, přehled tisku, domácí 

politická a hospodářská témata 

Běloruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: běloruská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVABODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-00:00 každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, agenturní reportáže z Běloruska, politické a ekonomické komentáře a 

analýzy, vzdělávací programy, pořady s historickou a náboženskou tématikou, zvláštní pořady, 

propagace, upoutávky pořadů, znělky, přehledy vlnových délek 

Gruzinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: gruzinská 

Název v národním jazyce: RÁDIO TAVISUPLEBA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-02:00 každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, mezinárodní analýzy, politické analýzy, reportáže z tbiliské kanceláře, 

hlavní pořad 

íránské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA (FARDA) 

Jazyková mutace: farsi (perština) 

Název v národním jazyce: RÁDIO FARDA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-24:00 každý den 
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Jihoslovanské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: bosenská, černohorská, chorvatská, srbská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-01:00 každý den 

04:30-05:30 každý den 

08:00-09:00 každý den 

09:30-10:00 každý den 

11:30-12:00 každý den 

13:30-14:30 každý den 

15:00-15:30 každý den 

18:00-19:00 každý den 

19:30-21:00 každý den 

22:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Kosovské (albánské) vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: albánská 

Název v národním jazyce: RÁDIO EVROPA E LI RE 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

09:00-09:15 každý den 

12:00-12:15 každý den 

16:00-16:30 každý den 

21:00-21:30 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Kyrgyzské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: kyrgyzská 

Název v národním jazyce: AZATTYK UNALGYSY 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

1305-6 



07:00-09:00 každý den 

13:00-13:30 každý den 

18:00-19:30 každý den 

20:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní komentáře, komentáře o Kyrgyzstánu, zprávy 

reportáže z oblasti 

Makedonské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: makedonská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

Programové schéma: 

Vysílací dny 

Pondělí - pátek 

každý den 

každý den 

každý den 

Lokální vysílací čas 

06:45-07:00 

15:00-15:15 

19:00-19:15 

22:00-22:15 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku 

Moldavské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: moldavská 

Název v národním jazyce: Rádio Europa Libera 

Programové schéma: 

Vysílací dny 

Pondělí - pátek 

Pondělí - pátek 

Sobota - neděle 

Sobota - neděle 

Sobota - neděle 

Pondělí - pátek 

Pondělí - pátek 

Přehled pořadů: zprávy, rozhovory z Moldavská, regionů a ze světa, přehled tisku, mezinárodní 

reportáže, politické a společenské reportáže, diskuze u kulatého stolu, analýzy z Moldavská a celého 

světa 

Lokální vysílací čas 

06:30-06:45 

07:00-07:30 

13:00-13:30 

15:00-15:30 

18:00-18:30 

19:00-19:30 

21:00-21:30 

Pákistánské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: paštunština 
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Název v národním jazyce: MASHAAL RÁDIO 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

09:00-18:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, domácí reportáže, rozhovory s politickými a kmenovými vůdci o 

současných událostech a o sociálních a ekonomických životních podmínkách, programy zaměřené na 

regionální problematiku, extremismus, válka s terorismem, lidská práva, zdravotnictví, programy pro 

ženy a mládež, kulturní programy, diskusní pořady 

Ruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ruská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-24:00 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, reportáže / komentáře / kultura, diskusní pořady / mezinárodní / domácí 

ekonomika / právo, pořady k volbám 

Severokavkazské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: avarština, čečenští na, čerkesština 

Název v národním jazyce: čečenština: RÁDIO MARSHO 

avarština: ERKENLI RÁDIO 

čerkesština: KHUTYNIGE RÁDIO 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-09:00 každý den 

20:00-21:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku, pořady 

s hospodářskou a společenskou tématikou, kultura a krajané 

Tádžické vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: tádžická 

Název v národním jazyce: RÁDIO OZODI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-09:00 každý den 
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15:00-17:00 

19:00-23:00 

Přehled pořadů: 

každý den 

každý den 

živé zpravodajství, pořady z domova, reportáže, komentáře, analýzy 

Tatarsko-baškirské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: tatarská, baškirská, krymská tatarská 

Název v národním jazyce: AZATLIQ RADIOSI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

20:00-20:30 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní komentáře a analýzy 

Turkménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: turkmenská 

Název v národním jazyce: AZATLYK RADIOSY 

Programové schéma:: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-11:00 každý den 

19:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní pořady, regionální záležitosti 

Ukrajinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ukrajinská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:08-07:57 Pondělí - pátek 

08:00-08:05 Pondělí - pátek 

10:00-11:00 Sobota 

11:00-12:00 Neděle 

15:40-16:00 Pondělí - pátek 

20:00-20:29 Pondělí - pátek 

20:30-20:32 Pondělí - pátek 

20:33-20:57 Pondělí - pátek 

21:00-23:00 Neděle 

Přehled pořadů: zprávy, mezinárodní pořady, pořady z domova, ekonomika a demokracie 
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Uzbecké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: uzbecká 

Název v národním jazyce: OZODLIK RADIOSI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-09:00 každý den 

13:00-14:00 každý den 

17:30-22:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní události, domácí události, analýzy a komentáře, 
pořady 

se společenskou a kulturní tématikou 

1305-10 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ZJÍ|/ 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + q20 27̂  813 830 / Fax: + i\20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5156251 RFE/RL, Inc., odštěpný závod 
Vinohradská 3333/159 
10000 Praha 
Česká republika 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/2224/2016-SPM 
2016/639/SPM/RFE 
13-2016/ poř.č. 52 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 19.7.2016, Praha 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. d) a 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 

Rada u d ě l u j e provozovateli RFE/RL, Inc., organizační složka, IČ: 613 89 269, se sídlem Praha 10, 
Vinohradská 3333/159a, 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Free Europe / Rádio Liberty 
(licence Ru/122/02 ze dne 14. května 2002) spočívající ve změně licenčních podmínek v příloze č. 1 v 
části Ukrajinské vysílání, Severokavkazské a Kyrgyzské vysílání, neboť by tato požadovaná změna 
licenčních podmínek nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

Aktuální platné znění licenčních podmínek licence sp. zn. Ru/122/02 je obsaženo v příloze, která tvoří 
nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Dne 4. července 2016 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena žádost provozovatele 
RFE/RL, Inc., organizační složka o udělení předchozího souhlasu se změnou některých skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice dle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek 
programu Rádio Free Europe/Radio Liberty, konkrétně v příloze č. 1 v části Ukrajinské vysílání, 
Severokavkazské a Kyrgyzské vysílání. Ostatní licenční podmínky mají zůstat nedotčeny. 

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

r o z h o d n u t í : 
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Provozovatel požádal Radu o změnu následující části licenčních podmínek: 

Ukrajinské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: 
Název v národním jazyce: 
Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 
07:08-07:57 
08:00-08:05 
10:00-11:00 
11:00-12:00 
15:40-16:00 
17:00-18:00 
18:10-19:00 
18:30-19:00 
20:00-20:57 
21:00-23:00 

ukrajinská 
RADIO SVOBODA 

Vysílací 
Pondělí 
Ponděl 
Sobota 
Neděle 
Ponděl 
Ponděl 
Sobota 
Ponděl 
Ponděl 
Neděle 

dny 
- Pátek 
- Pátek 

- Pátek 
- Pátek 
- Neděle 
- Pátek 
- Pátek 

Přehled pořadů: zprávy, mezinárodní programy, programy z domova, ekonomiky a demokracie. 

Severokavkazské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: 
Název v národním jazyce: 
Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 
08:00 - 08:20 
20:00 - 20:20 
Přehled pořadů: 

čečenština 
RÁDIO MARSHO 

Vysílací dny 
každý den 
každý den 
živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled 
tisku, pořady s hospodářskou a společenskou tématikou, kultura a 
krajané" 

Kyrgyzské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: 
Název v národním jazyce: 
Programové schéma: 
Lokální vysílací čas 
07:00-09:00 
09:30-10:30 
15:00-15:30 
18:00-19:30 
20:00-23:00 
Přehled pořadů: 

kyrgyzská 
AZATTYK UNALGYSY 

Vysílací dny 
každý den 
každý den 
každý den 
každý den 
každý den 
živé zpravodajství, mezinárodní komentáře, komentáře o Kyrgyzstánu, 
zprávy a reportáže z oblasti" 

Rada shledala, že požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení, zejména pak za situace, kdy byl žadatel o změnu jediným účastníkem řízení o udělení 
licence k provozování vysílání prostřednictvím družice. 
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P o u č e n í : 

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 

Přílohy: Dokument (text materiálu, 27.7.2016, platné licenční podmínky po souhlasu se 
změnou) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.08.05 01:05:42 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha - Licenční podmínky 

Označení (název) programu: Rádio Free Europe/Radio Liberty (v příslušných vysílacích jazykových 
mutacích určených jednotlivým cílovým územím: abcházko-jihoosetské, afghánské, arménské, 
ázerbájdžánské, běloruské, gruzínské, irácké, iránské, jihoslovanské, kosovské (albánské), kyrgyzské, 
makedonské, moldavské, pákistánské, ruské, severokavkazské, tatarsko-baškirské, tádžické, 
turkmenské, ukrajinské a uzbecké. 

Časový rozsah vysílání všech programů: Dle programů jednotlivých národních vysílání, obsažených 
níže. 

Územní rozsah vysílání: dle dosahu družice HOT BIRD (Eutelsat). 

Národní programy jsou prvotně určeny pro příslušné cílové země a teprve druhotně pro posluchače na 
území České republiky. 

Technické parametry: 

Provozovatel má k dispozici technické zázemí, které umožňuje zakódování satelitního signálu 
(downlink); s kódováním se však nyní nepočítá, takže je signál zachytitelný většinou běžných 
satelitních digitálních přijímačů. 

Uplink: Hotbird 13B, 13° E z budovy Praha 10, Vinohradská 159A 

Frekvence: 12.226 GHz 

Polarizace: vertikální 

Symbol rate: 27500 

FEC 3/4 

Sestupný signál je přenášen na místní rozhlasové stanice v jednotlivých cílových zemích a zároveň na 
krátlkovlnné a středovlnné vysílačky vlastněné a provozované IBB (International Bureau of 
Broadcasting) v Německu, Rhodosu, Kuvajtu a Anglii. Ze stanice v Kuvajtu bude uplink dále přenášen 
na družici ASIASAT. 

Základní programová specifikace: Zpravodajská stanice. 

Další programové podmínky: 

Jazykové mutace jsou uvedeny níže s tím, že hlavními vysílacími jazyky jsou jazyky cílových zemí. V 
některých případech během vysílání programů, jejichž součástí jsou rozhovory, mohou být používány 
regionální jazyky, případně jazyky sousedních zemí, včetně jazyků dalších jazykových mutací RFE/RL 
(čítaje v to např. jazyk ruský). Součástí některých jazykových mutací ve vysílání RFE/RL může být v 
jejich programovém streamu navíc i jazyk anglický používaný VOA (Hlasem Ameriky), jazyk ruský a 
hudební vložky, jakož i programy dalších jazykových mutací, ve kterých RFE/RL vysílá. 

Programová skladba a program: 

Abcházko - jihoosetské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ruština 

Název v národním jazyce: EKHO KAVKAZA 
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Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

21:00-22:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství 

Afghánské vysílání RÁDIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: paštunština/dari 

Název v národním jazyce: DA AZADI RÁDIO (Pashto) 

RÁDIO YI-AZADI (Dari) 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-19:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Arménské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: arménská 

Název v národním jazyce: AZATUTYUN RADIOKAYANI 

Programové schéma: 

Vysílací dny 

každý den 

Pondělí - pátek 

Pondělí - pátek 

každý den 

každý den 

každý den 

každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Lokální vysílací čas 

07:00-08:00 

09:00-09:15 

15:00-15:20 

16:00-16:30 

17:30-18:00 

19:00-20:00 

21:00-22:00 

Ázerbájdžánské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 
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Jazyková mutace: ázerbájdžánská 

Název v národním jazyce: AZADLIQ RADIOSU 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-10:05 každý den 

11:00-11:05 každý den 

12:00-13:05 každý den 

14:00-15:00 každý den 

15:00-15:05 Pondělí - pátek 

15:00-16:00 Sobota - neděle 

16:00-16:05 každý den 

16:05-17:00 Sobota - neděle 

17:00-21:00 každý den 

22:00-22:30 každý den 

23:00-00:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře a analýzy, mezinárodní události, domácí 

hospodářské, společenské, kulturní reportáže, rozhovory a diskusní pořady, přehled tisku, domácí 

politická a hospodářská témata 

Běloruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: běloruská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVABODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-00:00 každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, agenturní reportáže z Běloruska, politické a ekonomické komentáře a 

analýzy, vzdělávací programy, pořady s historickou a náboženskou tématikou, zvláštní pořady, 

propagace, upoutávky pořadů, znělky, přehledy vlnových délek 

Gruzinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 
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Jazyková mutace: gruzinská 

Název v národním jazyce: RÁDIO TAVISUPLEBA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-02:00 každý den 

Přehled pořadů: zpravodajství, mezinárodní analýzy, politické analýzy, reportáže z tbiliské kanceláře, 

hlavní pořad 

íránské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA (FARDA) 

Jazyková mutace: farsi (perština) 

Název v národním jazyce: RÁDIO FARDA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-24:00 každý den 

Jihoslovanské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: bosenská, černohorská, chorvatská, srbská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-01:00 každý den 

04:30-05:30 každý den 

08:00-09:00 každý den 

09:30-10:00 každý den 

11:30-12:00 každý den 

13:30-14:30 každý den 

15:00-15:30 každý den 

18:00-19:00 každý den 

19:30-21:00 každý den 

22:00-23:00 každý den 
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Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou a 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Kosovské (albánské) vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: albánská 

Název v národním jazyce: RADIO EVROPA E LI RE 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

09:00-09:15 každý den 

12:00-12:15 každý den 

16:00-16:30 každý den 

21:00-21:30 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, politické komentáře, přehled tisku, pořady s hospodářskou 

společenskou tématikou, kultura a krajané 

Kyrgyzské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: kyrgyzská 

Název v národním jazyce: AZATTYK UNALGYSY 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-09:00 každý den 

09:30-10:30 každý den 

15:00-15:30 každý den 

18:00-19:30 každý den 

20:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní komentáře, komentáře o Kyrgyzstánu, zprávy 

reportáže z oblasti 

Makedonské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: makedonská 
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Název v národním jazyce: RÁDIO SLOBODNA EVROPA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:45-07:00 Pondělí - pátek 

15:00-15:15 každý den 

19:00-19:15 každý den 

22:00-22:15 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku 

Moldavské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: moldavská 

Název v národním jazyce: Rádio Europa Libera 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:30-06:45 Pondělí - pátek 

07:00-07:30 Pondělí - pátek 

13:00-13:30 Sobota - neděle 

15:00-15:30 Sobota - neděle 

18:00-18:30 Sobota - neděle 

19:00-19:30 Pondělí - pátek 

21:00-21:30 Pondělí - pátek 

Přehled pořadů: zprávy, rozhovory z Moldavská, regionů a ze světa, přehled tisku, mezinárodní 

reportáže, politické a společenské reportáže, diskuze u kulatého stolu, analýzy z Moldavská a celého 

světa 

Pákistánské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: paštunština 

Název v národním jazyce: MASHAAL RÁDIO 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 
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09:00-18:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, domácí reportáže, rozhovory s politickými a kmenovými vůdci o 

současných událostech a o sociálních a ekonomických životních podmínkách, programy zaměřené na 

regionální problematiku, extremismus, válka s terorismem, lidská práva, zdravotnictví, programy pro 

ženy a mládež, kulturní programy, diskusní pořady 

Ruské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ruská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

00:00-24:00 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, reportáže / komentáře / kultura, diskusní pořady / mezinárodní / domácí 

ekonomika / právo, pořady k volbám 

Severokavkazské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: čečenština 

Název v národním jazyce: RÁDIO MARSHO 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

08:00-08:20 každý den 

20:00 - 20:20 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství (mezinárodní/domácí), politické komentáře, přehled tisku, pořady s 
hospodářskou a společenskou tématikou, kultura a krajané 

Tádžické vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: tádžická 

Název v národním jazyce: RÁDIO OZODI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

06:00-09:00 každý den 
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15:00-17:00 

19:00-23:00 

Přehled pořadů: 

každý den 

každý den 

živé zpravodajství, pořady z domova, reportáže, komentáře, analýzy 

Tatarsko-baškirské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: tatarská, baškirská, krymská tatarská 

Název v národním jazyce: AZATLIQ RADIOSI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

20:00-20:30 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní komentáře a analýzy 

Turkménské vysílání RADIA SVOBODNA EVROPA/RADIA SVOBODA 

Jazyková mutace: turkmenská 

Název v národním jazyce: AZATLYK RADIOSY 

Programové schéma:: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-11:00 každý den 

19:00-23:00 každý den 

Přehled pořadů: zprávy, pořady z domova, mezinárodní pořady, regionální záležitosti 

Ukrajinské vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: ukrajinská 

Název v národním jazyce: RÁDIO SVOBODA 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:08-07:57 pondělí - pátek 

08:00-08:05 pondělí - pátek 

10:00-11:00 sobota 

11:00-12:00 neděle 
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15:40-16:00 ponděl í pátek 

17:00-18:00 pondělí pátek 

18:10-19:00 sobota neděle 

18:30-19:00 pondělí pátek 

20:00-20:57 pondělí pátek 

21:00-23:00 neděle 

Přehled pořadů: zprávy, mezinárodní programy, programy z domova, ekonomiky a demokracie 

Uzbecké vysílání RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA/RÁDIA SVOBODA 

Jazyková mutace: uzbecká 

Název v národním jazyce: OZODLIK RADIOSI 

Programové schéma: 

Lokální vysílací čas Vysílací dny 

07:00-09:00 každý den 

13:00-14:00 každý den 

17:30-22:00 každý den 

Přehled pořadů: živé zpravodajství, mezinárodní události, domácí události, analýzy a komentáře, 
pořady se společenskou a kulturní tématikou 
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