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Žádost o udělení souhlasu se změnou některých 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, která je v důsledku fúze sloučením s účinností od 1. 10. 2010 právním 

nástupcem zaniklé společnosti North Music s.r.o., se sídlem Stroupežnického 1422/2, Ústí 

nad Labem, PSČ: 400 01. IČO: 490 98 713 a provozovatelem rozhlasového vysílám šířeného 

prostřednictvím pozemních vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání o udělení licence č.j. Ru/102/01/136 ze dne 9. května 2001, ve znění pozdějších 

změn, provozující rozhlasové vysílání s označením programu Fajn North Music (dále také 

jen „provozovatel"), žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") 

v souladu s ustanovením § 21 odst. I písm. d) zákona č. 231/2000 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ..zákon o vysílání'-), o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených 

v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek. 

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

variabilním symbolem 10160012 dne 19. 1. 2016 . 

Odůvodnění: 

SpoleČnost MEDIA BOHEMIA a.s., která je od 1. 10. 2010 právním nástupcem zaniklé 

společnosti North Music s.r.o. (dále jen "MEDIA BOHEMIA"), se v důsledku fúze stala 



držitelem licence k provozování programu Fajn North Music čj. Ru/102/01/1316 ze dne 9. 5. 

2001. 

Výše uvedená licence nedoznala od jejiho udělení, tj. po dobu téměř 15 let. takřka žádné 

změny. 

Nicméně český rozhlasový trh zaznamenal od té doby velký posun a my jsme v rámci 

konkurenčního prostředí nuceni přizpůsobit se tomuto vývoji. Proto bychom chtěli 

zjednodušit a zpřehlednit programovou skladbu v rámci našich licenčních podmínek, které 

jsou v současné době rozsáhlé, tematicky rozmělněné a málo přehledné. Chtěli bychom proto 

požádat o schválení nahrazení stávajícího programového schématu zjednodušeným 

a přehledným zněním, jenž je přílohou této žádosti. 

Návrh nového programového schématu zachovává základní programovou specifikaci 

programu Fajn North Music, jakož i veškeré charakteristické črty programu. 

Příloha: Základní programová specifikace a další podmínky 

S pozdravem, 

Daniel Sedláček 

předseda představenstva 



Příloha 

Základní programová specifikace a další podmínky 

Název stanice: Fajn North Music 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin 

Základní programová specifikace: Hudebně - zábavná regionální stanice s posílenou 

informační a zpravodajskou složkou 

a) Profil stanice 

1. Hudební rozhlasová stanice 

2. Mluvené slovo s orientací na regionální témata a zábavu 

3. Regionálně orientované zpravodajství a servisní informace 

b) Charakteristika programu 

Základním posláním programu Fajn North Music je stát se každodenním společníkem, který 

svým posluchačům přináší hudebně-zábavní prvky a plnohodnotný informační 

a kulturní servis. 

c) Programové schéma 

Vysílání je strukturováno do programových bloků. 

Poměr mluveného slova 10%. 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 

1. zábava 

2. zpravodajství 

3. informace a servis 

4. malá publicistika 

5. promo, prezentace mediálních partnerství a sponzoringu 

d) Zpravodajství 

Aktuální, s důrazem na regionální události. 

Řazení zpráv: 

- od 6.00 do 17.00 ve všedních dnech každou celou hodinu, 

- od 7.00 do 16.00 ve dnech volna - četnost je dána aktuálním děním. 



V průběhu celého týdne mohou být ve večerních a nočních časech zařazeny zpravodajské 

relace dle potřeby jednou v hodině, a to vždy na začátku hodiny. 

Každá zpravodajská relace obsahuje informace o počasí a v případě potřeby také dopravní 

servis. 

e) Hudební formát 

Hudební dramaturgie stanice je vystavěna na dostatečně široké nabídce hudebních skladeb, 

které nejsou svázány úzce pojatým stylovým vymezením. Skladba písní se proto pohybuje 

v rozmezí od roku 2000 let až po současné módní hudební trendy a její důležitou součástí jsou 

nově nasazované hudební tituly. 

Podíl české a slovenské hudební tvorby neklesne pod minimální hranici 10%. Její rozsah 

může narůst v návaznosti na objemu nově vydávané domácí tvorby na hudebním trhu. 

Návrh kontrolovaných programových prvků: 

1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 10%. 

2. Počet a umístění zpravodajských relací v pracovní dny v čase od 7:00 do 17:00 jednou 

v hodině. 

3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb 

veřejnosti. 

4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje servisní informace 

o počasí. 

5. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci 

zahraniční neklesne pod 10 %. 


