
V Chebu dne 29.3.2018

Žádost o písemný souhlas se změnou skutečností  uvedených v žádosti  o licenci  podle

§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.

Společnost RTV Cheb s.r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, PSČ 350 02, IČO: 182 33 651,

která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů

na  základě  rozhodnutí  Rady  pro  rozhlasové  a  televizní  vysílání  o udělení  licence

č.j. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001, ve znění pozdějších změn, a provozuje rozhlasové vysílání

programu  RÁDIO  EGRENSIS  (dále  jen  „žadatel“),  tímto  žádá  Radu  pro  rozhlasové  a

televizní vysílání (dále jen „Rada“) o udělení předchozího písemného souhlasu se změnou

skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001 podle § 21 odst. 1

písm.  d)  zákona  č.  231/2001  Sb.,  spočívající  ve  změně  licenčních  podmínek,  konkrétně

v zařazování  pořadů a dalších částí  vysílání,  programových prvků a reklamy s regionálně

odlišným obsahem.

Správní  poplatek  ve  výši  5000,-  Kč  byl  zaplacen  na  účet  číslo  3711-19223001/0710

pod variabilním symbolem 10180040 dne 29.3.2018.

Odůvodnění žádosti:

Žadatel  svou  žádostí  ze  dne  29.  ledna  2018  (č.j.  RRTV/5751/2018-vra)  požádal  Radu  o

udělení  předchozího  souhlasu  se  změnou  skutečností  uvedených  v žádosti  o  licenci

k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01 ze

dne 22.5.2001) podle § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu

Rádio  BLANÍK  (licence  č.j.  Ru/32/99)  provozovatele  MEDIA BOHEMIA  a.s.,  včetně

identifikace přejímaného programu. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2



Rada  výše  uvedené  žádosti  vyhověla  rozhodnutím  č.j.  RRTV/7779/2018-str,  sp.  zn.

RRTV/2018/144/str  ze  dne  6.  března  2018,  kterým  žadateli  udělila  souhlas  se  změnou

skutečností  uvedených  v žádosti  o  licenci  k provozování  rozhlasového  vysílání  programu

RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01 ze dne 22.5.2001) podle § 21 odst. 10 zákona č.

231/2001  Sb.,  spočívající  v přejímání  programu  Rádio  BLANÍK  (licence  č.j.  Ru/32/99)

provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., včetně identifikace přejímaného programu. 

S odkazem na svou výše uvedenou žádost (č.j. RRTV/5751/2018-vra ze dne 29. ledna 2018)

žadatel uvádí, že bohužel v textu této žádosti opominutím neuvedl, že by chtěl do vysílání

přejímaného programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) současně zařazovat i pořady,

programové prvky a další části vysílání, zejména reklamu, s regionálně odlišným obsahem.

Konkrétně se jedná o zpravodajství, servisní informace (počasí, doprava, kulturní pozvánky) a

reklamu s regionálně odlišným obsahem, uzpůsobeným pro region Západních Čech. 

Žadatel  by  rovněž  chtěl  identifikovat  vysílaný  program jedenkrát  za  hodinu  jako  „Rádio

BLANÍK Západní Čechy“. 

Přejímaný  program  Rádio  BLANÍK  (licence  č.j.  Ru/32/99)  je  vytvářen  s  primárním

zaměřením na region Prahy a Středních Čech, proto je zařazení regionálně odlišného obsahu u

některých  specifických  pořadů,  jako  je  zpravodajství  a  servisní  informace,  a  u  reklamy

odůvodněno jejich zaměřením a provázaností  na oblast  pokrytou signálem žadatele,  tj.  na

Západní Čechy. 

Žadatel se domnívá, že k zařazování regionálně odlišného obsahu do vysílání je oprávněn dle

ustanovení  §  31  odst.  5,  první  věta,  zákona  č.  231/2001  Sb.,   podle  kterého  platí,  že:

„Provozovatel  rozhlasového  nebo  televizního  vysílání je  oprávněn  do  vysílání současně

zařazovat i pořady, programové prvky a další části vysílání, zejména reklamu a teleshopping,

s regionálně odlišným obsahem.“  

Z důvodu  právní  jistoty  si  však  žadatel  dovoluje  požádat  Radu  o  udělení  předchozího

souhlasu se zařazováním zpravodajství, servisních informací a reklamy s regionálně odlišným

obsahem  uzpůsobeným  pro  region  Západních  Čech  a  s možností  identifikovat  vysílaný

program  jedenkrát  za  hodinu  jako  „Rádio  BLANÍK  Západní  Čechy“,  jako  se  změnou

skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. Ru/118/01 ze dne 22. 5. 2001, spočívající ve

změně licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 



V důsledku požadované změny nedojde ke změně základní programové specifikace programu

RÁDIO EGRENSIS, která zní „Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím“. 

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti. 

S pozdravem

RTV Cheb s.r.o. 
Antonín Hofmann
jednatel


