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V Praze dne 31. 10. 2016 

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

odst. 1 písm. a) a 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, Kopemíkova 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/130/98 ze dne 25. 3. 1998, ve znění pozdějších změn, 

programu Fajn Rádio Life (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. a) a 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 označení názvu programu a se změnou licenčních podmínek. 

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

variabilním symbolem 10160143 dne 31. 10. 2016. 

Odůvodnění žádosti: 

1) Změna názvu programu 

Provozovatel v rámci celkové koordinace licenčních podmínek svých rozhlasových stanic 

žádá o schválení změny označení názvu programu Fajn Rádio Life na nový název Fajn 

rádio za účelem usnadnění orientace posluchačů v nabídce rozhlasového vysílání. 



2) Změna licenčních podmínek 

Provozovatel provedl analýzu programu „Fajn Rádio Life" 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 

se domnívá, že stávající vysílací schéma již neodpovídá aktuálním potřebám a požadavkům 

posluchačů a jím navrhované změny, které nejsou zásadního charakteru, budou lépe 

reflektovat současné potřeby a očekávání posluchačů. 

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

základní programovou specifikaci, která zní „Hudební hitová stanice". 

Cílová skupina 

Původně definovaná cílová skupina posluchačů „Fajn Rádia Life" je ve věku od 15 do 29 let. 

Provozovatel by rád cílovou skupinu rozšířil na 15-35 let (s přirozeným přesahem ke staršímu 

publiku), vzhledem k tomu, že takto věkově úzce specifikovaná cílová skupina je z dnešního 

pohledu značně limitující, a to jak v oblasti tvorby programu, tak i v oblasti komerční 

(oslovení skupiny posluchačů, která je pro inzerenty zajímavá z pohledu kupní síly). 

Provozovatel se domnívá, že navržené rozšíření cílové skupiny není nijak zásadní k celkové 

koncepci stanice, nicméně bude reflektovat současnou situaci na rozhlasovém trhu. 

Hudební formát 

Původní hudební formát „Fajn Rádia Life" byl dán výběrem skladeb od 80. let do současnosti. 

Domníváme se, že tento hudební formát neodpovídá aktuálním potřebám a požadavkům 

posluchače. Z definované cílové skupiny, a to jak z původní (15-29 let), tak v této žádosti 

navrhované (12-35 let) je patrné, že tak široký hudební záběr, jakým bylo původně 

deklarované rozmezí od 80. let po současnost, není pro dnešního posluchače akceptovatelný, 

protože pokud se budeme pohybovat na horní hranici navrhovaného definovaného věkového 

spektra (35 let), pak tito posluchači se v 80. letech minulého století narodili nebo byli 

v dětském věku, a proto si tak ke skladbám z tohoto období nemohli vytvořit žádnou oblibu. 
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Mladší posluchači definované cílové skupiny jsou na tom při stejné perspektivě ještě „hůře", 

když si mohli svoji oblibu vytvořit ke skladbám reálně z konce 90. let minulého století, spíše 

však až ze začátku nového milénia. Z tohoto důvodu chceme hudební formát upravit takto: 

Hudební skladbu vybírat z období, které tak odpovídá definované cílové skupině (12-35 let), a 

tak takto definované období bude nadále „plovoucí", a bude vždy koherentní se stanovenou 

cílovou skupinou. Co se týká hudebních stylů, zacilujeme do nejširší vrstvy posluchačů, tj. 

nespecializujeme 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%. 

Zpravodajství 

Provozovatel by dále rád upravil schéma a počet zpravodajských relací, tak že zpravodajství 

by rád zachoval pouze ve všedních dnech v čase 6.00-17.00 h, který bude možné dle potřeby 

rozšířit v rozmezí 6.00-9.00 h o další zkrácenou relaci, která bude odvysílána v cca 

30. minutě. Provozovatel by chtěl upustit od zpravodajství ve dnech volna a to z několika 

relevantních důvodů. Za prvé, politické, ekonomické, kulturní a společenské dění je o dnech 

volna podstatně nižší než v pracovní dny a jelikož „Fajn rádio Life" upřednostňuje v rámci 

svého zpravodajství kvalitativní obsah zpravodajství před kvantitativním zpravodajstvím, 

zaplněným převážně obsahem bulvárního nebo volnočasového charakteru (jenž je ve dnech 

volna zastoupen v daleko větší míře), je značně obtížné zpravodajské relace naplnit kvalitním 

obsahem relevantním pro cílovou skupinu posluchačů. Za druhé, „Fajn rádio Life" se 

zaměřuje na nejmladší a mladší část věkového spektra (z celkové populace), která nepreferuje 

zpravodajství a raději ve dnech volna upřednostňuje proud hudby, relaxaci a zábavu. 

Mluvené slovo 

Provozovatel si dále dovoluje požádat o úpravu podílu mluveného slova na 7-13 % 

v denním průměru, když v současné době se podíl mluveného slova pohybuje v celkovém 

rozmezí 10-15 %, z důvodu změny chování a preferencí našich posluchačů. Z několika 

průzkumů, které byly provedeny v posledních letech (které si nechal provozovatel zpracovat) 

jednoznačně vyplývá, že u mladších cílových skupin populace vzrůstá potřeba po 
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nepřetržitém toku hudby, který má být přerušován pouze krátkými bloky mluveného slova. 

Tento trend (který je patrný i u ostatních médií, jež se zaměřují na mladší část publika) bude 

(jak průzkumy a chování posluchačů naznačují) pokračovat a proto, než bychom vyplňovali 

vysílací čas uměle prodlužovanými bloky mluveného slova, raději bychom zahráli našim 

posluchačům jeden hit navíc. 

Chtěli bychom proto požádat o schválení nahrazení stávajícího programového schématu 

zjednodušeným a přehledným zněním, jež je přílohou této žádosti. 

Příloha: Základní programová specifikace a další licenční podmínky 

S pozdravem 

předseda představenstva 
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Příloha 

Návrh změn licenčních podmínek 

programu Fajn rádio 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin 

Základní charakteristika programu: Hudební hitová stanice 

Programová skladba 

Profil stanice Fajn rádio, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová 

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

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

(tj. cca od 12 do 35 let s možným přesahem). Vedle přesného hudebního zacílení je 

hlavním rysem programu také určité množství informací o společenském, kulturním, 

politickém a sportovním dění v regionu, zpracované jednak ve zpravodajských relacích, 

dále pak v moderátorských vstupech či případných rubrikách. Ve velké míře počítáme se 

spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR, kulturními, společenskými a 

sportovními zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet 

zábavu a důležité informace, a být příjemným společníkem po celý den. 

Charakteristika programu 

Hudební formát 

Hudební formát Fajn rádio je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které 

odpovídá definované cílové skupině (12-35 let), a díky tomu je výběr skladeb z 

definovaného období nadále „plovoucí", a je vždy koherentní se stanovenou cílovou 

skupinou. Co se týká hudebních stylů, zacilujeme do nejširší vrstvy posluchačů, tj. 

nespecializujeme 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%. 
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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 7-13 %. 

Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií: 

a) reklama a marketing 

b) zpravodajství 

c) informace a servis 

d) zábava 

Zpravodajství 

Všech 10 resp. 8 relací bude obsahovat aktuální zprávy z regionu pokrývaného signálem, 

České republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou 

objektivita, aktuálnost, důvěryhodnost, srozumitelnost a vysoká informační hodnota 

poskytovaných zpráv. Dle aktuální závažnosti a dění bude podřízen obsah i počet zpráv 

v jednotlivých relacích událostem hodným zpravodajského zřetelu. 

Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou 

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

regionu, jsou často prioritní. Každá zpravodajská relace bude obsahovat předpověď počasí, 

obsahující podle potřeb veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách. 

Jednotlivé 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 dle 

potřeby jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem. 

Informace a servis 

Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají 

informací o počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních 

meteorologických výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských 

relací, a dále jsou pak vysílány v průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak 
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formou moderátorských vstupů. Dalšími servisními informacemi mohou být dle potřeby 

dopravní informace nebo či kulturní, společenské či sportovní. 

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 např. pravidelné soutěžní 

pořady, hitparády, rozhovory, apod. 

Kontrolované programové prvky: 

1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-13 %. 

2. Počet a umístění zpravodajských relací ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 jednou 

v hodině, v čase 6:00-9:00 h dle potřeby i možno 2x do hodiny. 

3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti. 

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

počasí. 

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

zahraniční neklesne pod 10 %. 
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Historie 31.10.16 15:56 Strana 1 

Č Typ Káď 

Platební kurz 

Čislo účtu Specificky symbol Vanabilni symbol Částka 

Uživatel Datum čas 

Zadal DAVID 31.10.16 13:59 

Ověřeni DAVID 31.10.16 13:59 

Vytvoření souboru DAVID 31.10.16 14:00 

Elektronický podpis(y) DAVID 31.10.16 14:00 

Komunikace 00141403 31.10.16 14:00 

Uživatel Datum 

00:00 

Bankovní server 31.10.20 14:00 
Komunikační parametry 

Původní jméno souboru Název souboru 

C:\..ACZIWIN\16103101.CFD C:\...\MCCWIN\SAV\16103104.CFD 
Typ přenosu Soubor bankovních parametrů Číslo příkazu Stav ve správci 

CFD CS A2LE Odesláno s EP 
Výsledek komunikace 

1 Přenos byl úspěšně dokončen 

4 P 20 3711 19223001 58160160 10160143 1148 5 000,00 31.10.16 
Platební kurz 

Uživatel Datum cas 

Zadal DAVID 31.10.16 13:59 

Ověřeni DAVID 31.10.16 13:59 

Vytvořeni souboru DAVID 31.10.16 14:00 

Elektronický podpis(y) DAVID 31.10.16 14:00 

Komunikace 00141403 31.10.16 14:00 

Uživatel Datum 

00:00 

Bankovní server 31.10.20 14:00 
Komunikační parametry 

Původní jméno souboru 

C:\...\CZIWIN\16103101.CFD 
Typ přenosu Soubor bankovních parametrů 

CFD CS 
Výsledek komunikace 

1 Přenos byl úspěšně dokončen 

Název souboru 

C:\. ..\MCCWIN\SAV\16103104.CFD 
Čislo příkazu 

A2LE 
Slav ve správci 

Odesláno s EP 

3 P 20 M ÜB I V H L W W I 31.10.16 
Platební kurz 

Uživatel Datum čas 

Zadal DAVID 31.10.16 13:59 

Ověřeni DAVID 31.10.16 13:59 

Vytvořeni souboru DAVID 31.10.16 14:00 

Elektronický podpis(y) DAVID 31.10.16 14:00 

Komunikace 00141403 31.10.16 14:00 

Uživatel 

Bankovní server 31.10.20 

00:00 

14:00 
Komunikační parametry 

Původní jméno souboru Název souboru 

C:\...\CZIWIN\16103101.CFD C:\...\MCCWIN\SAV\16103104.CFD 
Typ přenosu Soubor bankovních parametrů Číslo příkazu Stav ve správci 

CFD CS A2LE Odesláno s EP 
Výsledek komunikace 

1 Přenos byl úspěšně dokončen 

Český tuzemský platební styk 

file://C:/..ACZIWIN/16103101.CFD
file:///MCCWIN/SAV/1

