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V Praze dne 21. 7. 2017

Druh příloh:

v

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 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
Společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČO:
267 65 586, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") o udělení
licence vedeném pod sp. zn. Ru/170/99, ve znění pozdějších změn, provozující rozhlasové
vysílání s názvem programu Hitrádio Dragon (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"), tj. se změnou licenčních podmínek.

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 pod
variabilním symbolem 10170068 dne 18. 7. 2017.

Odůvodnění žádosti:
1) Změna licenčních podmínek
Provozovatel by rád jemně korigoval své licenční podmínky, a to úpravou cílové skupiny a
počtem zpravodajských relací. Žijeme v dynamické době a je potřeba reagovat na podněty a
potřeby trhu potažmo posluchačů, kteří jsou navíc ovlivněni digitálními online médii. Proto je
nutné neustále svůj program vylepšovat a upravovat, a proto také provozovatel žádá o změnu
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licenčních podmínek Hitrádia Dragon. Provozovatel se domnívá, že navrhované změny nejsou
zásadního charakteru a nevedly by k neudělení licence na základě veřejného slyšení, a jsou
v souladu s dlouhodobou koncepcí stanice Hitrádio Dragon a zároveň reflektují současné
změny na rozhlasovém trhu a přibližují ještě blíže program k posluchači.
Zároveň deklarujeme, že námi zamýšlené úpravy v žádném případě nenaruší základní
programovou specifikaci námi provozovaného programu, která zní: hudební a zábavná
rozhlasová stanice pro mladou a střední generaci s aktuálními informacemi z oblasti
pokryté signálem. Tímto provozovatel dovoluje požádat Radu o udělení souhlasu se změnou
licenčních podmínek, která spočívá v nahrazení původních licenčních podmínek novým
návrhem, který je součástí žádosti jako Příloha.

Cílová skupina
Původně definovaná cílová skupina posluchačů „Hitrádia Dragon" je ve věku od 20 do 35 let
a byla již stanovena v prvotní žádosti v roce 1999 a odpovídala původní koncepci stanice a také
užší profilaci, která reflektovala tehdejší požadavky posluchačům, potažmo trhu. Rádi bychom
cílovou skupinu rozšířili na 20-45 let (s přirozeným přesahem ke staršímu publiku), protože
tato jemná korekce více odpovídá současnému formátu stanice a celkové programové strategii
pro blízkou budoucnost, která počítá i s oslovením posluchačů, kteří přirozeně stárnou
s Hitrádiem Dragon. Tímto krokem budeme lépe oslovovat střední generaci, která je naší
základní cílovou skupinou, která je mimo jiné uvedena v základní programové specifikaci.
Domníváme se, že navržené rozšíření cílové skupiny není nijak zásadní k původnímu záměru
stanice.

Zpravodajství

Provozovatel by rád deklaroval, že zpravodajství je důležitou součástí vysílání Hitrádia Dragon
a zůstane tak i nadále. Navrhované změny se dotýkají pouze úpravy počtu zpravodajských relací
a neupravují žádným způsobem obsah zpravodajství, které zůstane stále objektivní, nezávislé,
informačně bohaté, s aktuálními informacemi nejen z oblasti pokrývané signálem stanice.
Změna, kterou provozovatel navrhuje vychází ze zjištěného současného posluchačského
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chování - kdy a v jaké míře posluchači poslouchají a co v dané denní době upřednostňují které, se změnilo díky zařezaní odpoledního a večerního zpravodajství do programu většiny
domácích televizních stanic, a také na základě měnících se (pravidelných) biorytmům
posluchačů o víkendu. Na základě těchto skutečností provozovatel navrhuje upravit počet
zpravodajských relací a to tak, že by zpravodajství chtěl nově zařazovat v pracovních dnech
v čase 6.00-17.00 h s tím, že každá zpravodajská relace bude odvysílána vždy v celou hodinu.
V pracovních dnech v čase 6.00-9.00 h bude hlavní zpravodajská relace doplněna krátkým
zpravodajským přehledem a to ve 30. minutě. Víkendové zpravodajské relace budou
zařazovány od 8:00 až do 17:00 včetně. Jejich počet a umístění je dáno aktuálním děním.

Příloha: Základní programová specifikace a další licenční podmínky

Daniel Sedláček
předseda představenstva
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Příloha

Návrh změn licenčních podmínek
programu Hitrádio Dragon

Název stanice:

Hitrádio Dragon

Časový rozsah vysílání:

24 hodin

Základní programová specifikace:

hudební a zábavná rozhlasová stanice pro mladou

a střední generaci s aktuálními informacemi z oblasti pokryté signálem

Zpravodajství:
Umístění zpravodajských relací v pracovní dny: v čase 6:00 až 9:00 hod. dvakrát v hodině a v
čase 9:00 až 17:00 hod. jednou v hodině. Konkrétní zařazení hlavního zpravodajství je vždy v
celou hodinu. V čase 6:00 až 9:00 hod. je hlavní zpravodajská relace vždy jednou v hodině
doplněna zpravodajským přehledem. Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech
od 8:00 do 17:00 hod. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění je dáno
aktuálním děním. V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do programu zařazeny
i zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách (19:00-05:00), a to jednou v hodině,
vždy na začátku hodiny.
Návrh kontrolovatelných programových parametrů:
1. Poměr mluveného slova oproti hudebnímu programu je v denním průměru cca 8-12 %.
2. Počet a umístění zpravodajských relací - pracovní dny v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v
hodině a v čase 9:00 až 17:00 jednou v hodině.
3. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti.
4. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb
veřejnosti servisní informace o počasí a podle aktuálnosti také informace o míře
znečištění ovzduší a dopravní servis.

4

