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DOŠLO DNE: 2 4 -07" 20W 

Oslo jednací .^..z... 
Počet listů: 3 Počet příloh:3 
Počet listů příloh: J*> 

V Praze dne 24.7.2014DrUh píiloh: ^ 

Věc: žádos t o udělení souhlasu se změnou skutečností uváděných v žádosti o licenci k  
provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 p í sm. d) zákona č. 231/2001 Sb..  
spočívající ve změně licenčních podmínek 

Společnost R K R s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 
60198184, spisová značka: C 24803 vedená u Městského soudu v Praze, právně zastoupena 
JUDr. Vladimírem. Krejčíkem, advokátem se sídlem Anglická 28, 120 00 Praha 2, která je 
provozovatelem rozhlasového vysílání na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání o udělení licence č.j. RU/140/01, ze dne 12. června 2001, provozující rozhlasové vysílání 
šířené prostřednictvím pozemních vysílačů programu Classic FM, tímto žádá Radu pro 
rozhlasové a televizní vysílání o souhlas se změnou ve skutečnostech uváděných v žádosti o 
licenci v souladu s § 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, spočívající ve 
změně licenčních podmínek, jak je níže uvedeno: 

I. Návrh na změnu 

Naše návrhy vycházejí z postřehů získaných přímo od samotných posluchačů a reflektují naše 
budoucí hlubší zapojení do digitalizace rozhlasového trhu. Od navrhovaných změn si slibujeme 
zatraktivnění vysílaného programu stávajícím posluchačům a oslovení nových mladších 
posluchačů. 

Návrh změn si dovolíme rozdělit do dvou částí. 

Část I - zpravodajství: 

Díky tomu, že si zpravodajské vstupy připravují sami moderátoři přímo ve vysílací směně, jsou 
dnes informace, ze kterých jsou složeny samotné zpravodajské vstupy běžnou součástí 
moderátorských vstupů. Dochází tak ke zdvojování a poskytování stejných zpráv jak při 
moderování, tak i při zpravodajství. Navrhovaná změna, nám má pomoci zatraktivnit a zpružnit 
samotné vysílaní. Díky uvedeným faktům si dovolujeme v navržených hodinách, realizovat 
souhrnné zpravodajské vstupy. Zpravodajské vstupy budou i nadále připravovat samotní 
moderátoři Classic FM a zpravodajství nebude mít jako doposud stanovený přesný čas vysílání, 
ale vždy bude realizováno v uvedených hodinách. 
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Zpravodajství navrhujeme realizovat ve vysílacích hodinách: 
Pondělí až pátek: 8:00-9:00, 13:00-14:00, 18:00-19:00 
Sobota a neděle: 11:00-12:00, 17:00-18:00 

Samotnou náplní zpravodajských vstupů, bude posluchačům poskytnout aktuální informace z 
domácí a světově scény a počasí. Zpravodajské vstupy budou doplňovány o aktuální dění z 
metropole, sportovní a kulturní informace. 

v 

Část I I - vysílání v pracovních dnech: 
V hlavním vysílacím čase Classic FM bude primárním cílem moderátorů, poskytnout 
posluchačům dobrou společnost s tou nejkvalitnčjší klasickou hudbou, kvalitním informačním 
servisem nejen o klasické hudbě, ale i o dalších oblastech zejména pak kulturního života jak v 
Praze, tak i v samotné České republice. Hlavní vysílací čas bude každý den doplněn o jeden 
hudební speciál zaměřený například na klasikou hudbu, život v metropoli, na Čechy kteří dobyli 
svět v klasické hudbě, současné hudební osobnosd, které svou prací ovlivňují nejen české 
hudební umění atd. 

Hlavní vysílací čas a programová naplň: 

08:00 - 20:00 Prezentace klasické hudby, jazzových, swingových i muzikálových skladeb 
doplněna průvodním slovem moderátora s vazbou k vybraným skladbám nebo autorům skladeb, 
popřípadě k interpretům. Ve vybraných dnech začlenění kulturních pozvánek na akce a to nejen 
hudební. Dvakrát týdně bude zařazen i komentář k vybrané kulturní události. Denní vysílání je 
doplněno o tematické hudební speciály zaměřené na klasickou hudbu. 
20:00 - 08:00 Večerní koncert a noční proud klasické hudby, jazzových, swingových i 
muzikálových skladeb. 

I I . Odůvodnění návrhu 

Pro lepší přehlednost jsou v příloze této žádosti uvedeny stávající podmínky a nově navrhované 
licenční podmínky. 

Jak již bylo uvedeno, tak navrhované změny mají přiblížit vysílaný program rádia Classic FM i 
mladšímu publiku a kladou si za cíl ukázat, že i klasickou hudbu vysílanou v rádiu lze pojmout a 
chápat moderně a se širokým zaměřením pro všechny věkové kategorie. Nechceme, aby jediné 
soukromé rádio vysílající klasickou hudbu v České republice bylo vnímané tak, že je určeno jen 
seniorům. Nové připravené pořady mají oslovit mladé posluchače a kladou si za cíl ukázat, že 
moderní není jen současné pojetí muziky, ale že moderní může být i klasické dílo, které je staré i 
několik staletí. Stávajícím posluchačům a posluchačům středního věku pak chceme i nadále 
přinášet to nejlepší z klasické hudby. Naše změny si kladou za cíl ukázat posluchačům i další 
pohledy na klasické umění. 

Změny se nijak nedotýkají samotného hudebního zaměření, které budeme i nadále dodržovat, tak 
jako tomu je již dvacet let, co působíme na rozhlasovém trhu v České republice. 

I nadále si hodláme zachovat naše apolitické vysílání a chování na rozhlasovém trhu. 

Tato žádost nemění žádné další licenční podmínky, které touto žádostí zůstávají i nadále 
v platnosti v nezměněné podobě. 



Správní poplatek 5 000 Kč spojený s touto žádostí, byl poukázán na číslo účtu: 3711-
19223001 /0710 pod variabilním symbolem 10140033 

Věříme, že tuto naší dílčí změnu programu odsouhlasíte v celém navrhovaném zněm, případně 
odsouhlasíte její dílčí části. 

S pozdravem 

Mgr/Daniela Vlčková, advokát i.s. 
JUDr. Vladimír Krejčík, advokát 
v zast. RKR s.r.o. 

Příloha: - Stávající licenční podmínky 
- Navrhované licenční podmínky 
- Plná moc 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
K r e j č í k & P a r t n e ř i 

JUDr. Vladimír Krejčík 
advokát 

Anglická 28, 120 00 Praha 2 
tel.: 222 513 170 fax: 222 517 349 



Stávající licenční podmínky 

Pracovní dny 
0:00 — 6:00 Noční koncerty 
6:00 - 9:00 Presentace vážné hudby, jazzových, swingových i muzikálových skladeb doplněna 
průvodním slovem moderátora s vazbou k vybraným skladbám nebo autorům skladeb, 
popřípadě k interpretům. Ve vybraných dnech začlenění kulturních pozvánek na akce a to 
nejen hudební. Jednou týdně bude zařazen i komentář k vybrané kulturní události. 
9:00 —20:00 Pokračování v uvádění klasické hudby, včetně jazzu, muzikálů, árií z oper apod. 
Do tohoto bloku bude zařazen pořad Pravda o mém zdraví, který bude zaměřen na zdravotní 
témata, jež jsou v době vysílání aktuální. Součástí budou rozhovory s odbornou veřejností, 
pacienty apod. vždy v návaznosti na aktuální problematiku. Dalším programovým prvkem , 
který bude součástí tohoto bloku, budou informační vstupy moderátora Classické 
zajímavosti, které budou zaměřeny na zajímavosti z oblasti umění vůbec, kulturní pozvánky a 
svět kuriozit. Budou to rubriky jako např. Národní divadlo, Galerie Rudolfinum, Cédéčka do 
domu, Historický kalendář apod. Součástí tohoto bloku bude i komentář Classic FM uvedený 
v premiéře jednou týdně. 
20:00 - 24:00 Večerní koncert. 

Víkendové vysílání: 
Z pravidelných rubrik bude zařazen komentář týdne — repríza. V dalších vysílacích časech se 
bude presentovat v kombinaci se vstupy moderátora klasická hudba i hudbu dalších žánrů, 
odpovídající formátu stanice (jazz. swing, muzikál) 

Zpravodajství: 
Zpravodajství programu Classic FM připravují jeho vlastní moderátoři. 
Zpravodajské vstupy nemají přesně stanovený čas. Zpravodajské vstupy budou vždy 
realizované ve vysílací hodině. 
Zpravodajské pořady budou vysílány v časech (ve vysílacích hodinách): 
Pondělí až pátek: 
7:00-8:00, 8:00-9:00, 9:00-10:00,10:00-11:00,11:00-12:00, 13:00-14:00,15:00-16:00, 17:00 
-18:00 
Sobota: 
8:00-9:00, 9:00-10:00,11:00-12:00, 13:00-14:00,15:00-16:00,17:00-18:00 
Neděle: 
8:00-9:00, 11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00 
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Navrhované licenční podmínky 

Pracovní dny 
08:00 - 20:00 Prezentace klasické hudby, jazzových, swingových i muzikálových skladeb 
doplněna průvodním slovem moderátora s vazbou k vybraným skladbám nebo autorům 
skladeb, popřípadě k interpretům. Ve vybraných dnech začlenění kulturních pozvánek na 
akce a to nejen hudební. Dvakrát týdně bude zařazen i komentář k vybrané kulturní nebo 
jiné významné společenské události. Denní vysílání je doplněno o tematické hudební speciály 
zaměřené na klasickou hudbu. Dalším programovým prvkem, který bude součástí bloku, jsou 
informační vstupy moderátora, které budou zaměřeny na zajímavosti z oblasti umění vůbec, kulturní 
pozvánky a svět kuriozit. 
20:00 - 08:00 Večerní koncert a presentace klasické hudby, jazzových, swingových i 
muzikálových skladeb. 
Víkendové vysílání: 
Z pravidelných rubrik budou zařazeny do vysílání reprízy dvou komentářů k vybraným 
kulturním událostem, repríza může být aktuálně nahrazena víkendovým komentářem ke 
kulturní nebo k jiné významné společenské událostí. Ve vybraných vysílacích časech se bude 
prezentovat kombinace vstupů moderátora s klasickou hudbou i hudbou dalších žánrů, 
odpovídajících formátu stanice (jazz. swing, muzikál) 
Zpravodajství 
- Zpravodajství programu Classic FM připravují jeho vlastní moderátoři. 
- Zpravodajské vstupy nemají přesně stanovený čas. Zpravodajské vstupy budou vždy 
realizované v uvedené vysílací hodině. 
- Obsahem zpravodajských vstupů jsou informace z domácí a světově scény, počasí, aktuálně 
pak může být zpravodajství doplněno o aktuální dění v metropoli, sportovní a kulturní 
informace. 

Zpravodajství bude realizované ve vysílacích hodinách: 
Pondělí až pátek: 8:00 - 9:00, 13:00 - 14:00,18:00 -19:00 
Sobota a neděle: 11:00 -12:00, 17:00 -18:00 
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A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř 

K r e j č í k & P a r t n e ř i 

P l n á m o c 

Obchodní společnost RKR s.r.o., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 
60198184, spisová značka: C 24803 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupena panem Davidem 
Šimoníkem, jednatelem 

z m o c ň u j e 

JUDr. Vladimíra Krejčíka, advokáta, se sídlem advokátní kanceláře Krejčík & Partneři, Praha 2, 
Anglická 28, č. adv. osvědčení 02405, aby ji zastupoval při všech jednáních před soudy i jinými 

* státními orgány i mimo tyto orgány s plnou účinností pro ni. Dále zmocňuje JUDr. Vladimíra Krejčíka, 
aby činil veškeré úkony se zastoupením spojené a pro ně potřebné, přijímal dokumenty, rozhodnutí a 
ostatní listiny a v případech, kdy je to možné, se vzdal práva odvolání. 

Tuto plnou moc uděluje společnost v rozsahu práv a povinností podle platných právních předpisů, 
zejména obchodního zákoníku, občanského zákoníku, občanského soudního řádu, správní řádu, 
trestního řádu, exekučního řádu a insolvenčního zákona. 

Bere na vědomí, že zmocněný je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, 
souhlasí, aby každý jednal samostatně. 

V Praze dne ^ T 2 3-2T/4 

David Šimoník, jednatel 
RKR s.r.o. 

Zmocněný toto]] 
advokátku, pan 
koncipientku. 

Anglická 28, 120 00 Praha 2 
Tel.:+420 222 513 170 
Fax: +420 222 517 349 
www.akkrejcik.cz 

í přijímá a ve stejném rozsahu zmocňuje paní JUDr. Petru Zadinovou, 
Vlčkovou, advokátku nebo paní Mgr.^XÍenu^Jraxlerovou^dvokátní 

JUDr. Vladimír Krejčík 
JUDr. Petra Zadinová 
Mgr. Daniela Vlčková 
Mgr. Alena Traxlerová 

krejcik@akkrejcik.cz  
zadinova@akkrejcik.cz  
vlckova@akkrejcik.cz  
traxlerova@akkrejcik.cz 

Adv. osvědčení č. 02405 
Adv. osvědčení č. 10987 
Adv. osvědčení č. 13753 
Adv. koncipient č. 38643 
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Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 2 
poř č vidimace 3S91/Bob/2014 
tato úplná Kopie oosahujici 1 stranu 
souhlasí doslovné s předloženou listinou 
z niž byla pcřizena a tato listina je 
prvcpisem obsahujícím 1 stranu 
Listina, z niž je vidimovaná listina pořízena, 
neobsanuje viditelný zajištovací prvek, jenž 
je součásti obsanu právního významu této 
listiny 
V Praze 2 ane 10 7 2014 
Ovéřuiíci osoba Aneta Boboková 


