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Druh příloh; 

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

odst. 1 písm. a) a 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, jakožto provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 

pozemních vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení 

licence č.j. Ru/57/99/1923 ze dne 14. 12. 1998, ve znění pozdějších změn, programu Hitrádio 

Orion Morava (dále jen „provozovatel"), tímto žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 

(dále jen „Rada") 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. 

Provozovatel souběžně se žádostí o udělení souhlasu se změnou dle předchozího odstavce 

žádá Radu o udělení souhlasu se změnou označení názvu programu podle § 21 odst. 1 písm. 

a) zákona o vysílání, a to se změnou označení názvu programu Hitrádio Orion Morava 

na nový název programu Hitrádio Orion. 

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

variabilním symbolem 10160122 dne 22. 9. 2016. 

Odůvodnění žádosti: 

Provozovatel provedl analýzu skladby programu Hitrádio Orion Morava a na základě 

zjištěných výsledků má zájem provést dílčí úpravy vysílacího schématu, a to tak, aby 



upravené znění licenčních podmínek lépe odpovídalo stávajícím potřebám posluchačů, 

samozřejmě při důsledném zachování výchozí základní programové specifikace „Hudebně 

informačního vysílání''. 

Hudební formát 

Stávající hudební formát, je specifikován jako „Formát AC ~ skladby 80., 90. let až po 

současnost". S ohledem na reflektování aktuálních trendů probíhající dekády jejichž základ 

spočívá zejména ve velké pestrosti a diverzitě žánrů současné hudební produkce, navrhujeme 

změnu v tomto znění: „Poměr České a Slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční 

neklesne pod 10 %, skladby z širšího hudebního spektra, hudba od 80. let až po současné 

hudební trendy." 

Mluvené slovo 

Stávající licenční podmínky specifikují poměr mluveného slova odlišně ve všedních dnech 

(7-13 %) a o víkendech (6-13 % ) . Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi je pouze minimální, 

proto pro zjednodušení a větší přehlednost navrhujeme změnu na 7 - 12 %, a to po celý týden, 

bez rozdílů všedních a víkendových dnů. 

Cílová skupina 

V případě cílové skupiny provozovatel navrhuje v kontextu paralelně navrhovaných změn 

ponechat cílovou skupinu posluchačů ve stávající podobě 20 - 45 let. 

Zpravodajství a servisní informace 

V této oblasti provozovateli současně platné licenční podmínky ukládají vysílat zpravodajské 

relace „v PO-PA od 6.00 do 9.00 hodin vždy v celou hodinu, doplněné o b'átký zpravodajský 

přehled v 6.30 a 7.30 hod. a dále od 14.00 do 18.00 hodin vždy v celou hodinu, v sobotu pak 

od 6.00 do 10.00 hodin vždy v celou hodinu". 

S ohledem na úmysl zvýšit informační flexibilitu vysílání, provozovatel navrhuje pozměnit 

stávající schéma zpravodajských a servisních informací na „Pracovní dny: v čase 6:00 až 

9:00 dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 17:00 jednou v hodině. Víkend: v časech od 8:00 do 

17:00. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich umístění je dáno aktuálním 

děním " . Dle názoru provozovatele bude mít výše uvedená úprava za následek, skutečnost že 

posluchač bude informačně saturován ve dnech a časech, kdy je objektivní poptávka po 



čerstvých informacích vyšší (pracovní dny ráno) a naopak ve dnech pracovního klidu bude 

mít posluchač jistotu, že ačkoliv mu neunikne žádná zásadní zpráva, dostane se mu maximální 

míry možného hudebního podkladu pro víkendovou relaxaci. 

Další pořady a programové prvky ve vysílacím schématu 

Provozovatel navrhuje upravit stávající kritéria Dalších pořadů a programových prvků 

s ohledem na aktuální vývoj posluchačských preferencí a to konkrétně do znění: „ J 7 rámci 

vysílání budou zařazovány informace o významných společenských událostech, kulturních 

akcích, novinkách, výročích. Dále bude probíhat pravidelný informační servis o dopravní 

situaci a počasí na území CR. 

Změna názvu programu 

Provozovatel v rámci celkové konsolidace licenčních podmínek svých rozhlasových stanic 

žádá o schválení změny názvu programu Hitrádio Orion Morava na nový název programu 

Hitrádio Orion za účelem usnadnění orientace posluchačů v nabídce rozhlasového vysílání. 

Příloha: Návrh změn licenčních podmínek programu Hitrádio Orion Morava 

S pozdravem 

Daniel Sedláček 

předseda představenstva 



Příloha 

Návrh změn licenčních podmínek 
programu Hitrádio Orion Morava 

Název programu: Hitrádio Orion 

1. Hudební formát 

• Poměr České a Slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční neklesne pod 

10%, skladby z širšího hudebního spektra, hudba od 80. let až po současné 

hudební trendy. 

2. Mluvené slovo 

• V denním průměru cca 7 -12 % 

3. Cílová skupina 

• 20-45 let 

4. Zpravodajství a servisní informace 

• Pracovní dny: v čase 6:00 až 9:00 dvakrát v hodině a v čase 9:00 až 17:00 jednou 

v hodině. Víkend: v časech od 8:00 do 17:00. Počet víkendových 

zpravodajských relací a jejich umístění je dáno aktuálním děním. 

5. Další pořady a programové prvky 

• V rámci vysílání budou zařazovány informace o významných společenských 

událostech, kulturních akcích, novinkách, výročích. Dále bude probíhat 

pravidelný informační servis o dopravní situaci a počasí na území ČR. 
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Č .TYP Čislo účtu Specificky symbol Variabilní symbol Konstanlni symbol Částka Splatnost 

6 P 20 3711 19223001 58160150 10160122 1148 5 000,00 22.09.16 
Platební kurz 

Zadal 

Uživatel 

DAVID 

Datum 

22.09.16 

Sas 

10:52 

Uživatel Datum čas 

Ověření DAVID 22.09.16 10:52 00:00 

Vytvořeni souboru DAVID 22.09.16 10:52 

Elektronický podpis(y) DAVID 22.09.16 10:52 

Komunikace 00141403 22.09.16 10:52 Bankovní server 22.09.20 10:52 
Komunikační parametry 

Původní jméno souboru 

C:\..ACZIWIN\16092201.CFD 
Typ přenosu Soubor bankovních parametrů 

Název souboru 

C:\.. .\MCCWIN\SAV\16092203.CFD 
Číslo příkazu Stav ve správci 

CFD CS 
Výsledek komunikace 

1 Přenos byl úspěšně dokončen 

A269 Odesláno s EP 

(Konec seznamu) Český tuzemský platební styk 
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