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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 Rádio Černá Hora II . s.r.o., se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec Králové, 

IČO: 252 57 293, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 

vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") 

o udělení licence vedeném pod č.j.: Ru/135/98/1170 ze dne 25. 3. 1998, ve znění pozdějších 

změn, programu RÁDIO ČERNÁ HORA (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 10170098 dne 18. 10. 2017. 

Odůvodnění žádosti: 

1) Změna licenčních podmínek 

Provozovatel programu „RÁDIO ČERNÁ HORA" by rád Radu požádal o změnu licenčních 

podmínek, a to z důvodu, že stávající licenční podmínky jsou beze změny platné od roku 

1998. Od té doby se rozhlasový trh, rozhlasové vysílaní a potřeby posluchačů značně změnily 

a provozovatel by rád navrhovanými změnami licenčních podmínek reagoval na současné 

trendy v rozhlasovém vysílání a přiblížil programovou skladbu potřebám a požadavků 

dnešního posluchače. Provozovatel se dále domnívá, že stávající vysílací schéma již 



nereflektuje aktuální situaci v současném rozhlasovém programování, a proto by rád požádal 

Radu o nahrazení stávajícího vysílacího schématu zjednodušeným a přehledným zněním, jež 

je přílohou této žádosti. 

Zároveň tím provozovatel deklaruje, že jím zamýšlené úpravy v žádném případě nenaruší 

základní programovou specifikaci, která zní „Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím". 

Zařazování lokálního programu 

Provozovatel navrhuje vypuštění zařazování lokálního programu ve stanovených vysílacích 

časech na kmitočtech Hradec Králové 96,2 MHz a Pardubice 92,6 MHz, dále vypuštění 

změny programové skladby pro lokální programy provozovaných na kmitočtech Hradec 

Králové 96,2 MHz a Pardubice 92,6 MHz a vypuštění přílohy "„Programová koncepce při 

zařazování lokálního programu" z části I I . / l Programová skladba, na základě rozhodnutí 

vedeném pod č.j.: RZ/158/99/393. Provozovatel po více jak 18 letech dospěl k přesvědčení, 

že vytváření a vysílání speciálního lokalizovaného programu na uvedených kmitočtech nemá 

žádné programové ani jiné opodstatnění, a ani zvláštní zpravodajsko-informační přínos pro 

posluchače daných lokalit. Lokalizace programu v takto lokálně-úzké formě, která byla 

populární na začátku nového milénia a to i díky (tehdy) nové digitálně-síťové odbavovací 

technologii, se v průběhu času stala neopodstatněnou. Kanálů, kterými se informace dostávají 

k posluchačům je v dnešní době více než v roce 1999, kdy rozhlas obecně plnil roli 

nejrychlejšího média, a jsou stejně rychlé nebo rychlejší než rozhlas, a proto zde původní 

funkce a záměr RADIA ČERNÁ HORA v tomto ohledu již dnes pozbývá smyslu. Dalším 

důvodem k navrhované změně licenčních podmínek provozovatel vnímá v množství obsahově 

hodnotných a užitečných informací relevantních pro posluchače, kterých není v každém 

okamžiku tolik, aby odpovídal deklarovaným kritériím RADIA ČERNÁ HORA pro výběr 

zpráv a informací, kterými jsou: aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací 

hodnota a lokálně vytvářený program na uvedených kmitočtech tak nemůže být vždy plně 

hodnotný a odpovídající cílové skupině. Již dnes obě uvedené lokality a kmitočty sdílejí 

většinu relevantních místních informací se zbytkem programu, protože se jedná 

o zpravodajství a informace, které mají charakter regionálního významu. 

Na základě uvedených důvodů provozovatel navrhuje uvedenou změnu licenčních podmínek 

s tím, že po provedení změn licenčních podmínek zamýšlí vysílat na všech kmitočtech 

totožný program. 



Hudební formát 

Stávající hudební formát „RADIA ČERNÁ HORA" je definován výběrem hudby středního 

proudu a hity 80.- 90. let pro cílovou posluchačskou skupinu 20-29 let s přesahem 12-45 let. 

Jelikož stávající licenční podmínky jsou platné (a byly navrhnuty) v roce 1998 je logické, že 

obsahují i hity z 80.-90. let. Provozovatel by rád upravil tento parametr na: výběrem hudby 

širšího hudebního spektra od 90. let po současnost pro cílovou posluchačskou skupinu 

20-29 let s přesahem 12-45 let. Důvodem vypuštění hitů z 80. let z hudebního programu 

RADIA ČERNÁ HORA, je to že posluchači, pro které byla hudba z 80. let v době jejich 

teenagerovském věku současná (a hity z 80. let jsou jejich „soundtrack" jejich života), jsou již 

na (většinou již mimo) hranici definované cílové skupiny a j iž většinou poslouchají jiné 

rozhlasové stanice, které více vyhovují jejich vkusu a věku. Hity z 80. let se mohou 

v hudebním programu RADIA ČERNÁ HORA i nadále objevovat, ale spíš sporadicky nebo 

ve speciálních hudebních pořadech, ale již nadále nebudou tvořit hlavní náplň hudebního 

programu. 

Hudební formát RADIA ČERNÁ HORA bude i nadále vytvářen na základě speciálních 

hudebních výzkumů, tak aby v každém okamžiku reflektoval aktuální hudební vkus a 

preference posluchačů v dané cílové skupině a výběr skladeb naplňoval parametry 

rozmanitosti a pestrosti. 

Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční 

Současné platné licenční podmínky RADIA ČERNÁ HORA definují tento parametr rozdílně 

pro určitou část dne (tzv. daypart). V ranní části je poměr české a slovenské hudební tvorby 

k produkci zahraniční například 25/75 %. v odpolední části například 10/90 %. Pokud 

vypočítáme denní průměrní podíl české a slovenské hudby k zahraniční dostaneme hodnotu 

15.8 %. Provozovatel navrhuje sjednotit a lehce upravit tento parametr, tak aby reflektoval 

současnou mechaniku programování rozhlasové stanice pro danou cílovou skupinu a zároveň 

nebyl omezujícím faktorem, kdy například v ranní části dne musí být nyní plánováno více 

český a slovenských skladeb s nižší oblíbeností a kvalitou na úkor zahraničních skladeb, 

přestože posluchači RADIA ČERNÁ HORA žádnou takovou preferenci nemají. Navržená 

úprava obsahuje stanové rozpětí, tohoto parametru, díky němuž bude možné reagovat na 

aktuální situaci produkce domácího hudebního průmyslu a také pro lepší možnost dodržení 



této licenční podmínky. Na základe zmíněných skutečnosti provozovatel navrhuje poměru 

české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční na 10-15 % v denním průměru. 

Speciální programy 

Ve stávajících licenčních podmínkách RADIA ČERNÁ HORA jsou uvedeny v rámci zábavy 

určité speciální programy „Hitparáda Black Top Twenty, Partytime, Rodinka, písničky na 

přáni a Seznamka". Provozovatel by v rámci navrhované změny licenční podmínek rád zrušil 

tyto programy, protože dnes už v programu nemají své opodstatnění. 

Speciální žebříček „černých" (tedy R'n'B, Urban, Soul, případně dalších speciálních 

hudebních stylů určených pro minoritní publikum) skladeb Hitparáda Black Top Twenty 

v současnosti nemá takový posluchačský ohlas ani potenciál, protože v době, kdy byly 

stávající licenční podmínky Radou schváleny byl celosvětově vyšší zájem o tento druh hudby 

a také. proto že tyto hudební styly se postupem času staly běžnou součástí světového 

hudebního mainstreamu a jejich prvky ovlivnily i další hudební styly a staly se jejich součástí. 

Provozovatel však hodlá v programu zachovat žebříček (Hitparádu) nejhranějších a 

posluchačský nejoblíbenějších skladeb z vysílání RADIA ČERNÁ HORA. 

Speciální pořad Partytime také reagoval na jistou „sezónní" potřebu posluchačů, kdy bylo 

oblíbené vysílat ve večerních hodinách (nejčastěji v pátek a v sobotu) pořad ve kterém 

dominovala převážně taneční hudba a jí příbuzné hudební styly. Stejně jako v předešlém 

případě se většina taneční hudby stala součástí běžného hudebního mainstreamu. a tak 

i běžného hudebního programu, a proto dnes již není nutné vysílat speciální pořady takového 

zaměření. 

Pořad Rodinka, který vytvářeli protagonisté O. Kaiser aj. Lábus. byl v 90. letech minulého 

století velmi populární a vysílalo jej mnoho dalších tehdejších českých (i moravských) 

rozhlasových stanic. Nicméně jako každý pořad takového druhu přestal být v dnešní době 

populární a také aktuální, protože se nové díly již nevyrábějí. Z těchto důvodů již nadále 

provozovatel nechce tento pořad vysílat. 
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Speciální pořad Písničky na přání (stejně jako ostatní zde jmenované pořady) je vy vysílání 

RADIA ČERNÁ HORA již velmi dlouho, a proto se již posluchačsky vyčerpal. Zájem o tento 

pořad ze strany posluchačů sice pokles, ale i nadále se jej daří naplnit posluchačskými 

přáními. Problém je v tom, že do pořadu každý den volají pořád titíž posluchači a pořad se tak 

stává „specializovaným" pro tuto skupiny posluchačů (a pro ostatní většinu posluchačů je to 

spíše .,odlaďující" faktor), a dále také měl tento speciální pořad plnit funkci i obousměrné 

komunikace „radio-posluchač" a „posluchači ve vysílání". V dnešní době však posluchači 

mnohem raději volí pro svoje přání a vzkazy formu zaslání sms, e-mailu a sociální sítě (kdy 

tyto formy jsou pro posluchače daleko komfortnější a rychlejší), než samotné volání do 

vysílání a kde musí říci osobně svoje přání či vzkaz. Z těchto důvodů provozovatel již nechce 

tento pořad vysílat a zda jej případně někdy v budoucnu obnoví v tuto chvíli není ještě jasné. 

Seznamka bývala oblíbeným pořadem v rozhlasových stanicích na konci 90. let a v první 

desetiletí nového milénia. S rozvojem internetu a specializovaných online služeb v této oblasti 

poptávka a oblíbenost takového pořadu ve vysílání ze strany posluchačů kontinuálně klesala. 

Tento trend bude dle provozovatele i nadále pokračovat, a proto jej chce raději nahradit 

(stejně jako v případech speciálních pořadů Hitparáda Black Top Twenty a Partytime) 

běžným programem, tedy tokem oblíbené hudby s případnými moderátorskými vstupy. 

Poměr (podíl) mluveného slova 

Současné licenční podmínky RADIA ČERNÁ HORA exaktně definují poměr hudby, 

mluveného slova a reklamy v poměru: 80:10:10 %. Provozovatel by rád nově vypustil poměr 

(podíl) reklamy, protože čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu na rozhlasovém vysílání je 

přímo určen § 51 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, a dále také z důvodu, že prodej objemu reklamy není 

konzistentní a je závislý na poptávce klientů a situaci na reklamním trhu a dodržet tak 

stanovený poměr reklamy ve vysílání je velmi obtížné. 

Podíl mluveného slova by provozovatel s ohledem na stávající platné licenční podmínky 

v podstatě zachoval, jen by je rád nově rozšířil, a to v rámci navrhnutého rozmezí, kde podíl 

mluveného slova je v rozmezí 7-12 % vysílacího času. 
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Zpravodajství 

Provozovatel chce i nadále zachovat charakter zpravodajství, které je převážně zaměřeno na 

region pokrytí RADIA ČERNÁ HORA. Cílem zpravodajství bude i nadále přinášet aktuálně, 

přehledně a srozumitelně všechny podstatné informace potřebné pro obyvatele regionu. 

Prioritu budou mít i nadále regionální zprávy. Provozovatel by rád dále deklaroval, že 

zpravodajství je důležitou součástí vysílání RADIA ČERNÁ HORA a zůstane tak i nadále. 

Navrhované změny se dotýkají pouze úpravy počtu víkendových zpráv a celkovou sumarizací 

zpravodajských relací, a neupravují žádným způsobem obsah zpravodajství. 

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. 

Provozovatel chce požádat Radu o uvedené úpravy licenčních podmínek včetně nahrazení 

stávajícího programového-vysílacího schématu zjednodušeným a přehledným zněním, jež je 

přílohou této žádosti. 

Příloha: Základní programová specifikace a další licenční podmínky 

S pozdravem 

Radio Čemá Hora 
Dlouho J00/8 

t*. <řM0Ó 222 

Radio Černá Hora II . s.r.o. 
Jakub Polák 
jednatel 
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Příloha 

Návrh změn licenčních podmínek 

programu R A D I O ČERNÁ H O R A 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin 

Základní charakteristika programu: Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím 

a) Profil stanice 
1. Hudební rozhlasová stanice 

2. Zpravodajství s výrazným zaměřením na regionální dění 

3. Regionálně orientovaný informační servis pro posluchače 

4. Srozumitelná kontaktní moderace zaměřená na každodenní praktická témata 

5. Zábava 

b) Charakteristika programu 

Základním cílem programu RADIO ČERNÁ HORA je působit jako každodenní společník 

posluchačů, které má příjemně naladit, objektivně a zajímavě je informovat a poskytnout 

spolehlivý a hodnotný informační servis. Tematicky a obsahově je prvořadé reflektovat ve 

vysílání dění v regionu a stát se nedílnou součástí místního společenského a kulturního dění. 

c) Programové schéma 

Programové schéma RADIO ČERNÁ HORA odráží očekávání, potřeby a preference našich 

posluchačů, a to rozdílně v jednotlivých částech dne, protože vycházíme zběžného denního 

cyklu posluchačů, z jejich životního a pracovního rytmu. Tyto potřeby a preference jsou 

rozdílné ráno. dopoledne, odpoledne, večer i v noci. 

Rozdíly mezi jednotlivými denními částmi se v důsledku toho liší podílem mluveného slova, 

který je nejvyšší v ranním vysílání, důrazem na informační nebo naopak zábavní složku 

vysílání, výběrem konkrétních témat a programových prvků a formou jejich zpracování a 

podání. Vysílací schéma navrhujeme tak. aby se co možná nejvíce přiblížilo očekávání našich 

posluchačů, nezávisle na tom. ve kterou denní či noční hodinu se rozhodnou RADIO ČERNÁ 

HORA poslouchat. 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 



1/ zpravodajství 

2/ informace a servis 

3/ malá publicistika 

4/zábava 

5/ promotion, on-air marketing, sponzoring a prezentace mediálních partnerství 

d) Zpravodajství 

Základním posláním zpravodajství na RADIU ČERNÁ HORA je informovat intenzivně, 

obsáhle a nezávisle především o regionálních událostech. Své místo ovšem mají 

i nejdůležitější informace z celonárodního dění, z ostatních regionů České republiky a ze 

světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou objektivita, aktuálnost, 

důvěryhodnost a vysoká informační hodnota poskytovaných zpráv. 

Zpravodajství přináší zejména přehled nej důležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou 

aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají 

regionu, jsou ve většině případů prioritní. 

Před nebo po zpravodajských relacích bude zařazena předpověď počasí, obsahující podle 

potřeb veřejnosti i aktuální informace o znečištění ovzduší, a dopravní servis, zahrnující 

informace o sjízdnosti silnic, o probíhajících uzavírkách, dopravních nehodách a průjezdnosti 

hlavních silničních tahů v ČR. 

Jednotlivá vydání zpráv - zpravodajské relace - jsou v programu zařazovány ve všední dny 

v každé hodině od 6. hodiny ranní až do 17. hodiny včetně. Konkrétní zařazení hlavního 

zpravodajství je vždy v celou hodinu. V čase 6:00 hod. až 9:00 hod. je navíc hlavní 

zpravodajská relace vždy jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem. 

Víkendové zpravodajské relace jsou zařazovány v časech od 8 do 17 hod. Počet víkendových 

zpravodajských relací a jejich umístění je dáno aktuálním děním. 

Pokud si to vyžádá aktuální potřeba, mohou být v průběhu celého týdne do programu 

zařazeny i zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách, a to jednou v hodině, vždy 

na začátku hodiny. 

e) Hudební formát 

Hudebních formát RADIO ČERNÁ HORA si klade za cíl oslovit velmi širokou skupinu 

posluchačů. Tento formát nabízí skladby z širšího hudebního spektra, není věnován jen úzce 
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vymezeným hudebním stylům pro menší skupiny posluchačů. Výběr konkrétních hudebních 

skladeb se pohybuje v rozmezí od 90. let až po současné hudební trendy. 

Velmi důležitými charakteristikami hudebního programu RÁDIO ČERNÁ HORA, který 

chceme posluchačům nabídnout, jsou co nejlepší hudební rozmanitost a pestrost. 

Náš hudební formát je podpořen kontinuálním testování písní. Tato metoda nám zaručuje, že 

získáme v časové řadě výsledky, díky kterým dokážeme pružně reagovat na potřeby a 

preference posluchačů a ti se tak přímo podílí na vlastní programové dramaturgii. 

Návrh kontrolovaných programových prvků 

1. 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. 

2. Zpravodajství obsahuje regionální informace v míře potřeb veřejnosti. 

3. Servisní informace - každá hlavní zpravodajská relace obsahuje podle potřeb 

veřejnosti servisní informace o počasí a dopravní servis. 

4. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-12 %. 

5. Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční se bude pohybovat 

v rozmezí 10-15%. 
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č i s tóé 
SPOŘITELNA 

Oznámení o zadání domácí platby 

Česká spořitelna, a.s. 
Klientské centrum 

BUSINESS 24 

D í GI ' XL M PO DPS 
Česka spořitelna, a. 

Iva Matasová 

e-mail: matasova@cernahora.cz 

BANKOVNÍ SPOJENI KLIENTA 
Předčíslí Číslo účtu Kód banky Měny 

1300816399 0800 CZK 

BANKOVNÍ SPOJENI PŘÍJEMCE 
Předčíslí Číslo účtu Kód banky 

3711 19223001 0710 

ÚDAJE O PLATBĚ 
Částka v měně Datum splatnosti 
transakce 

5 000.00 CZK 18.10.2017 

Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol 
10170098 0308 

Zpráva pro plátce 
ČTÚ - poplatek- změna licence 

Operace byla přijata 18.10.2017 13:32:21. Referenční číslo transakce je 1710182RSZE0. 

BPCSY505 07/2013 

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1171 

mailto:matasova@cernahora.cz

