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

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

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Společnost M E D I A B O H E M I A 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 č j . Ru/57/99/01/1315 ze dne 9. 5. 2001, ve znění pozdějších změn, 

programu Fajn radio (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 10160053 dne 13.4.2016. 

Odůvodnění žádosti: 

Provozovatel provedl analýzu programu „Fajn rádio" a na základě zjištěného výsledku má 

zájem provést změnu licenčních podmínek, za účelem zvýšení komfortu posluchačů a větší 

adaptace skladby programu v návaznosti na vývoj trendů rozhlasového vysílání. 

Provozovatel úvodem deklaruje, že má zájem zamýšlené úpravy realizovat tak, aby nedošlo 

k narušení základní programové specifikace, která zní „Hudební rádio se zaměřením na 



region a současnou hudební produkci'4. Navrhované změny plně odpovídají této 

specifikaci. 

Programové schéma 

Stávající licenční podmínky specifikují poměr mluveného slova na „cca 15 % ku 85 

Provozovatel se domnívá, že aktuální definice je příliš vágní a do provozu rozhlasové stanice 

přináší prvek nejistoty, konkrétně použitím zkratky „cca" (circa - přibližně), neboť výklad 

pojmu „přibližně" podléhá subjektivnímu úhlu pohledu konkrétního autora výkladu, což může 

mít za následek situace kdy provozovatel se odchýlí v dobré výše od 15% hodnoty, dle svého 

výkladu přibližně, nicméně Rada shledá toto vychýlení jako nepřípustné a uloží sankci. 

Provozovatel se na základě výše uvedeného domnívá, že aktuální stav je v rozporu se zásadou 

předvídatelnosti výkonu veřejné správy a principem právní jistoty a navrhuje, aby byl 

stávající stav upraven tak, že v licenčních podmínkách bude v odstavci Programové schéma 

vypuštěna druhá věta ve znění „Poměr mluveného slova oproti hudbě je v denním průměru 

cca 15% ku 85%.11 a nahrazena novou větou ve znění: „Poměr mluveného slova 

v rozhlasovém vysílání se pohybuje v rozmezí 10 - 15 %." 

Příloha: Návrh změn licenčních podmínek programu Fajn rádio 

S pozdravem, , 

Daniel Sedláček 

předseda představenstva 



Příloha 

Návrh zmčn licenčních podmínek 

programu Fajn rádio 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin 

Základní chrakteristika programu: Hudební rádio se zaměřením na region 

a současnou hudební produkci 

Programová skladba 

Profil stanice Rádio, které provozuje M E D I A BOHEMIA a.s. je hudební rozhlasovou 

stanicí, která nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem k regionálnímu 

charakteru stanice budeme i dále usilovat o oslovení mladých a středněvčkých posluchačů 

t j . cca od 12 do 35 let s možným přesahem. Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním 

rysem programu také množství informací o společenském, kulturním, politickém 

a sportovním dění v regionu, zpracované do mnoha kvalitních zpravodajských 

i kontaktních pořadů. Dále začleňujeme do našeho vysílání precizně zpracovaný systém 

dopravního vysílání s využitím spolupráce s Policií UR a dalšími zdroji informací, 

samozřejmě za použití RDS. Ve velké míře počítáme se spoluprácí s místními úřady. 

Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet zábavu a důležité informace, 

bude-li je posluchač chtít vnímat, v opačném případě nerušit a být příjemným 

společníkem po celý den. 

Charakteristika programu 

Hudební formát 

Z pohledu hudebních žánrů zacilujeme do nejširší vrstvy posluchačů, t j , nespecíalizujeme 

se na určité přesně vyhraněné hudební styly, ale naopak poskytujeme dostatečně širokou 

nabídku hudebního spektra. Skladba písní se proto bude pohybovat v rozmezí soft rocku 

přes pop až k současným módním trendům. Poměr české hudební produkce k produkci 

zahraniční je přibližně 10% ku 90%, Programové schéma Programové schéma je 

profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé programové bloky co 



do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém vysílání se pohybuje 

v rozmezí 10 - 15 %. 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 

a) reklama a marketing 

b) zpravodajství 

c) informace a servis 

d) malá publicistika 

e) zábava 

Zpravodajství 

Všech 10 resp. 8 relací bude obsahovat aktuální zprávy z metropole, České republiky I ze 

světa. Dle aktuální závažnosti a dění bude podřízen obsah i počet zpráv v jednotlivých 

relacích událostem hodným zpravodajského zřetelu. 

a) minimálně jedna „flešová" zpráva oddělená krátkým předělem 

b) cca 2 zprávy z Prahy 

c) cca 1 -2 zprávy z České republiky 

d) cca 1 -2 zprávy ze světového dění 

e) cca 1 zpráva sportovní předpověď počasí 

Vzhledem k událostem a jejich závažnosti může být počet zpráv v jednotlivých 

vyjmenovaných kategoriích různý, tak aby odpovídal okamžité situaci. 

Informace a servis 

Nejpodstatnější službou, kterou chceme nabízet je dopravní vysílání. Zde bychom chtěli vyjít 

z našich metropolitních zkušeností a rozšířit dosah informací ze systému CDI o další 

informační kanály. Dopravní informace jsou zveřejňovány minimálně dvakrát do hodiny 

verbálně a dvakrát pomocí RDS 

Malá publicistika 

Pořady vesměs zaměřené na dané téma, budou mít ponejvíce formu besed, nebo jiné pevné 

schéma. Není výjimkou, že budou předtáčené a režijně zpracované autorem. Jejich délka se 

bude pohybovat od 2 minut maximálně do 45 minut. Budou doplňovány hudbou. 



Zábava 

Zábava je jednou z podstatných součástí programu stanice, která je zaměřena a koncipována 

zčásti jako hudební. Není výjimkou, že některé odpolední a večerní pořady či vstupy jsou 

koncipovány přímo jako zábavní programové plochy. Jsou to pravidelné soutěžní pořady, 

hitparády, besedy apod. 


