
 

 
 
 
 

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení 

 

Dne 7. srpna 2015 pod čj. 6784/2015 byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) doručena 

žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností 

uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu CITY 93.7 FM šířeného 

prostřednictvím vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/183/97 ze dne 30. 9. 1997) podle 

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

 

Jako účastník řízení (žadatel, jehož žádost o licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím totožného 

souboru technických parametrů byla zamítnuta) máte právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 

správního řádu) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (§ 36 odst. 3 správního řádu). 

Výše uvedená žádost tvoří přílohu tohoto oznámení. K vyjádření svého stanoviska a vyjádření k podkladům 

rozhodnutí Rada stanoví lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Podání musí mít náležitosti 

uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo je činí, které věci 

se týká a co se navrhuje. 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Pošta (příchozí, 11.8.2015, MEDIA BOHEMIA a.s., RRTV/6784/2015-P, udělení 
souhlasu se změnou LP - č. j. licence Ru/183/97 - programu City 93,7 FM) 
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SP. ZN.:  2015/707/bar/MED  
ZASEDÁNÍ RADY:  
 
VYŘIZUJE:  Odbor rozhl. vys. a licencí 
 
DATUM, MÍSTO: 11.8.2015, Praha 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6 

120 00 Praha 2 
ÚŘAD RADY 1 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

IHnnTnnfmttHantiflt-it.-.r RRTV- ̂ (Q 0 ^ 1 

Praha, 4. 8.2015 
D0SL0 DNE: - 7 "08" 2015 

físlojednací^LiMílMAll ~ P 
Počet listů: 3 Počet příloh: 7 
Počet listů příloh: ^ ' 
Druh příloh: 

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 

odst. 1 písm. d) zákona ě. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, 

IČO: 267 65 586, která je v důsledku fúze sloučením s účinností od 1. 10. 2010 právním 

nástupcem zaniklé společnosti CITY MULTIMEDIA s.r.o. IČO: 256 14 029, sídlo: Korunní 

98, Praha 10, PSČ: 101 00 a provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 

pozemních vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení 

licence č.j. Ru/183/97 ze dne 30. 9. 1997, ve znění změn, programu City 93,7 FM (dále jen 

„provozovatel"), tímto žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení souhlasu se 

změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysílání"), spočívající ve změně licenčních 

podmínek. 

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 pod 

variabilním symbolem 10150085 dne 6.8.2015 

Odůvodnění žádosti: 

Pokračující vývoj rozhlasového trhu i průzkumy potřeb a očekávaní cílové skupiny našich 

posluchačů nás vedou k potřebě učinit dílčí úpravy současného programového schématu City 

93,7 FM. Tyto změny by nám umožnily pružněji reagovat na současné aktuální dění, 

zohlednit změnu a rytmus životního stylu obyvatel velkoměsta a vyjít vstříc požadavkům 
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našich posluchačů i trhu. Chtěli bychom, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, požádat 

Radu o souhlas s částečnou úpravou našich licenčních podmínek, jak j i navrhujeme níže. 

Rádi bychom dosáhli větší flexibility při zachování základních stavebních prvků uvedených 

v původních licenčních podmínkách z roku 1997. I nadále tak chceme být silnou moderní 

hudební metropolitní stanicí se specifickou vazbou našich posluchačů ve věku 20 - 35 let na 

Prahu a veškeré jevy života v hlavním městě. 

Především bychom rádi dosáhli volnějšího uspořádání vysílacího schématu, které by nám 

větším rozpětím poměru mluveného slova a hudby během celého dne, umožnilo pružněji 

reagovat na současné dění zejména v hlavním městě. Zároveň bychom chtěli mít možnost 

v případě potřeby zařadit více aktuálních informací z dění v hlavním městě, například 

z dopravy, informovat detailněji o stěžejních událostech v Praze, či zařadit zajímavé 

rozhovory a vyjádření odborníků. Chceme vytvořit program pestřejší, zajímavější 

a v závislosti na aktuálním dění i posílit informační a zpravodajskou složku stanice. To vše 

ale právě jen v čase, kdy k těmto událostem skutečně dochází. Chceme tedy více reflektovat 

aktuální situaci, nikoliv za každou cenu vyplňovat vysílací čas neaktuálním či nezajímavým 

obsahem. Právě z těchto důvodů žádáme o větší volnost v rámci programového schématu, 

která nám dovolí pružněji reagovat a zohlednit vše aktuální při mapování života pražské 

aglomerace. 

Zároveň bychom rádi tyto informace zařazovali v případě potřeby také ve večerních hodinách 

živého vysílání, protože podle našich průzkumů se životní rytmus Pražanů v cílové skupině 

mění, pracovní doba se prodlužuje a například dopravní problémy často přetrvávají i do 

pozdějších večerních hodin. K tomu směřuje také naše úprava. Z výše zmíněných důvodů 

bychom chtěli mít možnost navýšit objem mluveného slova během dne i ve večerních a 

ranních časech. Právě metropolitní zaměření a pražský dopravní servis jsou od začátku 

základními stavebními kameny, na základě kterých nám byla licence v roce 1997 udělena 

a nechceme se od ní nikterak odchýlit. 

Námi navrhované změny tedy spočívají v úpravě poměru slova tak, aby nám poskytly výše 

zdůvodněnou flexibilitu a zároveň v návrhu nového vysílacího schématu. 

Žádáme tedy o navýšení rozpětí mluveného slova, a to v pracovní dny na 7-13% a o 

víkendech na 5-11%. 
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Výše navrhované změny programové skladby vysílání podporují a ještě více utvrzují základní 

programovou specifikací rádia City 93,7 FM jako „hudební metropolitní stanice". 

Návrh upraveného vysílacího schématu je uveden v příloze k této žádosti. Věříme, že nás 

Rada v této snaze podpoří v naší snaze zkvalitnit vysílání a vyjít vstříc potřebám našich 

posluchačů. 

Daniel Sedláček 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 
Základní programová specifikace a další podmínky 

Označení provozovatele vysílám s licencí: MEDIA BOHEMIA a.s. 
Označení (název) programu: City 93,7 FM 
Časový rozvrh vysílání: 24 hodin denně 

I. Základní programové specifikace 

Hudební metropolitní stanice 

I I I . Další programové podmínky 

a) Profil stanice 
• Metropolitní hudební stanice se specifickým zaměřením na obyvatele Prahy 
• Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění v Praze 
• Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na dění v Praze, praktická témata 

z každodenního života cílové skupiny a hudební zaměření stanice 
• Zábavní složka 
• Malá publicistika 
• Přibližně 1000 hudebních skladeb v různých rotacích, z nichž 10 - 15 % bude 

představovat česká tvorba 
• Program bude zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 20 - 35 let 

b) Programové schéma stanice City 93,7 FM 

Programové schéma vychází z každodenních potřeb a očekávání našich posluchačů 
i aktuálního dění v hlavním městě i z rozdílných preferencí posluchačů během 
jednotlivých fází dne i týdne. Při tvorbě programu vycházíme z našich aktuálních 
průzkumů v cílové skupině a přizpůsobujeme jej denní době i specifickému životnímu 
rytmu obyvatel Prahy, na které se ve vysílání výrazně zaměřujeme. 

Rozdíly mezi jednotlivými částmi dne jsou dány zejména podílem mluveného slova 
počtem zpravodajských a servisních relací. Liší se také výběrem témat a důrazem na 
zábavní, hudební či informační složku během dne. Nej vyšší objem mluveného slova i 
zpravodajství je tak logicky zařazen do ranního vysílání, zejména ve všední dny 
a snižuje se během dne. V odpoledních a podvečerních hodinách pak posilujeme 
servisní složku, zejména, co se týče dopravních informací. Večer pak poskytuje 
prostor pro tematické hudební pořady. O víkendu směrujeme naše posluchače 
k zajímavým aktivitám a relaxaci, které Praha nabízí, ale nezapomínáme sledovat ani 
jiné aktuální dění v Praze i situaci na silnicích a velkých pražských dopravních 
tepnách. 
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Podíl mluveného slova: 
• Pracovní dny: mluvené slovo 7-13% 
• SO,NE, svátky: mluvené slovo 5-10% 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto kategorií: 
1) Zpravodajství 
2) Informace a servis z metropole 
3) Malá publicistika 
4) Zábava 

5) Promotion, sponzoring a prezentace mediálních partnerství, on-air marketing 

Zpravodajství: 

a) Zpravodajství po-pá vždy 5 minut před celou v čase 6:00-11:00 a 14:00-18:00 
Několikrát denně zařazujeme krátkou regionální relaci 
Jednou denně v pracovních dnech zařazujeme servisní rubriku s kulturními 
informacemi a zajímavostmi z Prahy 

V případě potřeby v návaznosti na aktuální dění zařazujeme dodatečné či mimořádné 
zpravodajství častěji, a to včetně víkendu, nebo nahrazujeme servisní rubriky 
s kulturními informacemi a zajímavostmi zprávami. 

b) Servis - zejména regionální počasí a doprava: 
Vždy na vrcholu hodiny u zpravodajských relací, posíleny na základě aktuálního dění 
několikrát v hodině během ranního vysílání a dále v odpoledním a podvečerním 
vysílání v přímé návaznosti na aktuální situaci. 

c) Víkendové tipy 
O víkendu několikrát denně zařazujeme víkendové tipy 
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