
RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Lagardere Active ČR, a. s. 
Wenzigova 4/1872 
12000 Praha-Nové Město 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2014/876/bar/Lag 
Č.j.: RRTV/628/2015-bar 
Zasedání Rady č. 2 - 2015 / poř.č.: 5 

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

Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti Lagardere Active ČR, a. s. se 
sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, identifikační číslo 61058297, licenci k provozování 
celoplošného digitálního rozhlasového vysílání programu PIGY RÁDIO šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů na dobu 8 let. 

Název programu: 
PIGY RÁDIO 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
celé území České republiky 

Základní programová specifikace: 
Dětské zábavně-edukativní rádio s převahou mluveného slova, program tvořen převážně pohádkami 
(z původní i převzaté tvorby) a písničkami pro děti 

Další programové podmínky: 
• Program bude primárně zaměřen po děti předškolního a mladšího školního věku (ve věku 3 až 12 let), 

dále pak na rodiče ve věku 25-45 let a prarodiče ve věku 50-70 let. 
• Program budou tvořit pohádky (nahrané i čtené, původní i převzaté), komponované pořady o aktivitách, 

originální tvorba formou zpěvu, cvičení, informace o dění pro děti a specifická hudební skladba. 
• Podíl mluveného slova činí min. 40 % týdenního vysílacího času (denní průměr v rozmezí 35-45 %). 

R O Z H O D N U T I 
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• Mluvené slovo tvoří zejména tradiční klasické pohádky v podání předních českých hereckých veličin. 
Pohádky budou vysílány zejména v hodinách, ve kterých se děti ukládají k polednímu odpočinku 
a večernímu spánku. Dále je vysílání tvořeno původní tvorbou (četba dětem). 

• Podíl zpravodajských a servisních informací (informace obecného charakteru pro děti a rodiče) tvoří min. 
2 minuty v každé hodině mezi šestou a osmnáctou hodinou. 

• Hudební produkci tvoří nejznámější a nejoblíbenější písničky z filmových či televizních pohádek, dále 
pak populární dětské hity (zpravidla tradiční žánrové poprockové, folkové i lidové písničky od různých 
interpretů převážně domácí produkce). Domácí tvorba tvoří více než 80 % hudebního programu. Jedná 
se převážně o tvorbu uplynulých čtyřiceti let, ale tematicky se mohou objevit i starší hudební díla. 

• Původní tvorba je sestavena z četby vybraných dětských titulů, písniček, básniček, cvičení, receptů 
a zpravodajství. Původní obsah je nasazován do vysílání minimálně v rozsahu 7 % vysílacího času 
a zaměřen na vzdělávání a výchovu dětí zábavnou formou. 

Odůvodnění: 

Dne 21. srpna 2014 pod čj. 7145/2014 byla Radě doručena žádost společnosti Lagardere Active ČR, a. s. 
o udělení licence k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů. Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání podle 
položky 67 písm. b) sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů) ve výši 25 000 - Kč byl uhrazen dne 20. srpna 2014. 

V souvislosti s tímto řízením byla Českému telekomunikačnímu úřadu zaslána žádost o vyjádření k možnosti 
udělení takové licence z hlediska jeho působnosti. Český telekomunikační úřad sdělil, že v současné době 
není pro šíření digitálních rozhlasových programů v systému T-DAB k dispozici žádná vysílací síť, která by 
umožnila pokrytí minimálně 80 % obyvatel České republiky, avšak v rámci volné kapacity datových toků ve 
vysílacích sítí určených pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T je možné tohoto pokrytí 
dosáhnout, protože některé vysílací sítě DVB-T umožňují pokrytí více než 80 % obyvatel České republiky. 

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. se celoplošným rozhlasové vysílání rozumí 
vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 80 % obyvatel České republiky 
počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu. Podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí povinen zahájit vysílání nejpozději do 180 dnů 
(od právní moci rozhodnutí o udělení licence). Podle ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může 
Rada provozovateli vysílání s licencí odejmout licenci, pokud provozovatel nezahájil vysílání v zákonem 
stanovené lhůtě nebo pokud po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů, 
přičemž do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky. 

Při ústním jednání, které Rada nařídila podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. na úterý 
20. ledna 2014 od 14.15 hod., žadatel uvedl, že velmi úzce spolupracuje s providery, kteří tyto telekomunikační 
sítě staví, zejména se společností České Radiokomunikace a. s., a že v zásadě už v této době se účastní 
jejich pilotního projektu na rozvoj této distribuční sítě a snaží se vytvořit takové vztahy, aby v budoucnu, 
pokud tato technologie bude providery vybudována, měl možnost navázat spolupráci. 
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Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. neudělí Rada licenci žadateli o licenci k provozování 
zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje 
podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nebo pokud navrhovaná programová 
skladba nesplňuje požadavky podle ustanovení § 31 a § 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. nebo by udělení 
licence bylo v rozporu se závazky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. 

Podle ustanovení § 55a odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nesmí být jedna právnická osoba nebo jedna fyzická 
osoba současně držitelem více než dvou licencí k provozování celoplošného digitálního rozhlasového 
vysílání. Žadatel však v současné době není držitelem žádné licence k provozování celoplošného digitálního 
rozhlasového vysílání. 

Protože v posuzovaném případě není žádný zákonný důvod pro neudělení licence, Rada žádosti o udělení 
licence vyhověla a licenci žadateli udělila. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 20.1.2015 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.02.17 15:21:51 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Jedn. identifikátor 349580-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9458/2020-
blu  
Sp. zn. 2020/283/blu  
Zasedání Rady   10-2020/poř. č. 3 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 26. 5. 2020, Praha 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu 
s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto  

 
rozhodnutí: 

 
Rada prodlužuje provozovateli Active Radio a.s., IČ: 61058297, se sídlem Wenzigova 1872/4, 
Nové Město, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/876/bar k digitálnímu 
rozhlasovému vysílání programu PIGY RÁDIO šířeného prostřednictvím vysílačů o dobu 8 let, 
tedy do 18. února 2031. 
 
 

Název programu: 

• PIGY RÁDIO 

 

Časový rozsah vysílání: 

• 24 hodin denně 

 

Územní rozsah vysílání: 

• celé území České republiky 

 

Základní programová specifikace: 

• Dětské zábavně-edukativní rádio s převahou mluveného slova, program tvořen převážně 
pohádkami (z původní i převzaté tvorby) a písničkami pro děti 

 

Další programové podmínky: 

• Podle licence sp.zn. 2014/876/bar udělené rozhodnutím Rady ze dne 20. ledna 2015  
 

 
 

Odůvodnění:  
 

Dne 12. března 2020 byla Radě pod č.j. RRTV/4126/2020-vra doručena žádost společnosti Active 
Radio a.s. o prodloužení doby platnosti licence programu PIGY RÁDIO (licence sp.zn. 
2014/876/bar) s dobou platnosti licence do 18. února 2023. 
 

Active Radio a.s. 
Wenzigova 1872/4, Nové Město, 
120 00 Praha 2 
 



Dne 25. března 2020 byla Českému telekomunikačnímu úřadu doručena žádost Úřadu Rady (č.j. 
RRTV/4437/2020-blu) o vyjádření k možnosti prodloužení doby platnosti předmětné licence. 
Předmětné vyjádření bylo Úřadu Rady doručeno dne 14. května 2020 pod č.j. RRTV/8252/2020-
vra. 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 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. 
 
Podle ustanovení § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. musí být žádost o prodloužení 
doby platnosti licence k provozování 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 následujících povinností: 
 

a) zařadil do vysílání pořady, které propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání 
takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním, 

b) zařadil do vysílání pořady, které podněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, 
jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení, 

c) zařadil do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují osoby umírající nebo vystavené 
těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, 

d) zařadil do vysílání podprahová sdělení, 
e) zařadil do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, 
f) převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele 

vysílání s licencí, a porušil tak povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7. 
 
Platnost licence dosud nebyla žadateli prodloužena, žadatel podal žádost o prodloužení 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. Žadateli nebyla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena 
sankce za závažné porušení některé z povinností uvedených v ustanovení § 12 odst. 12 zákona 
č. 231/2001 Sb. Dobu platnosti požadované licence bylo možno prodloužit rovněž s ohledem na 
ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. 
 
Na základě výše uvedených skutečností Rada konstatovala, že byly splněny podmínky pro 
prodloužení licence, tak jak jsou stanovené zákonem č. 231/2001 Sb. Rada tudíž svým 
rozhodnutím předmětnou licenci prodloužila, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
 



Poučení:  
 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. správní žaloba 
přípustná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 



 

Jedn. identifikátor 360292-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/12850/2020-
blu  
Sp. zn. 2020/651/blu  
Zasedání Rady   15-2020/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: ORVL - ORV 
 

Datum, místo 1. 9. 2020, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 

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

rozhodnutí:  
 
Rada uděluje provozovateli Active Radio, a.s., IČ: 61058297, se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 
120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, tj. ve změně obchodní firmy 
provozovatele tak, že bude znít Active Group a.s., ve zvýšení počtu členů představenstva 
provozovatele z dosavadních čtyř na pět a ve snížení počtu členů dozorčí rady provozovatele z 
dosavadních tří na dva, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. 
 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Dne 11. srpna 2020 pod č.j. RRTV/11280/2020-vra byla Radě pro rozhlasové a televizní 
vysílání doručena žádost provozovatele Active Radio a.s. o udělení předchozího souhlasu se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně stanov 
provozovatele. 
 
Oznámení o doručení žádosti Radě bylo dne 13. srpna 2020 vyvěšeno na elektronické úřední 
desce Rady. Žádný subjekt se k předmětné žádosti nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že předmětné 
licenční řízení bylo řízením s jediným účastníkem, nemohli být vyrozuměni o zahájení řízení další 
účastníci řízení, tedy žadatelé, jejichž žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání s 
využitím totožného souboru technických parametrů by byly v rámci licenčního řízení zamítnuty. 
 

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

Active Radio a.s. 
Wenzigova 4/1872, 
120 00 Praha 2 
 



důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
e).  
 
Provozovatel žádal o udělení souhlasu se změnou stanov spočívající ve změně obchodní firmy 
provozovatele tak, že bude znít Active Group a.s., ve zvýšení počtu členů představenstva 
provozovatele z dosavadních čtyř na pět a dále ve snížení počtu členů dozorčí rady provozovatele 
z dosavadních tří na dva. Ani v jednom případě se nejednalo o změnu, která by vedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení, neboť veřejné slyšení je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona 
č. 231/2001 Sb. určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované 
jednotlivými účastníky licenčního řízení.  
 
Na základě výše uvedeného Rada mohla udělit provozovateli souhlas s požadovanou změnou a 
rozhodla tudíž tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 

Poučení:  
 

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

 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 


