Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2

V Praze dne 6.září 2021

Žadatel:

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 291 31 901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 202462
zastoupená Ing. Jiřím Marouškem, jednatelem

Žádost 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 změně
dalších zákonů v platném znění, spočívají ve změně licenčních podmínek

Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání s licencí, která mu byla udělena rozhodnutím Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání čj.RRTV/1047/2016-SPM, ze dne 5. dubna 2016, ve znění
pozdějších změn (dále jen „Licence“), a provozuje program s názvem SIGNÁL RÁDIO (dále jen
„SIGNÁL RÁDIO“).
Žadatel žádá o udělení souhlasu s těmito změnami Licence podle § 21 odst. 1 písm. d) Zákona o
provozování rozhlasového a televizního vysílání týkající se programových licenčních podmínek:

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Sídlo: Praha 10, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00

IČ: 291 31 901

www.radiounited.cz

DIČ: CZ 291 31 901

email: broadcasting@radiounited.cz

Bank. účet: 107-4133310297/0100

tel: +420 267 009 800

Spisová značka: C 202462 vedená u Městského soudu v Praze

1. Změna četnosti zpravodajství od 05.00 hodin do 09.00 v pracovní dny.
„Zpravodajství v pracovní dny od 05.00 – 09.00 hodin každou hodinu.“
Odůvodnění:
Tato navrhovaná změna odráží potřeby posluchačů a ačkoliv snižuje četnost zpravodajství,
nedojde navrhovanou změnou ke snížení obsahu zpravodajství naopak dojde k jeho zvýšení,
jelikož zpravodajské pořady v každou hodinu jsou obsáhlejší. Navrhované změna tedy
nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by nevedla, dle názoru Žadatele,
k neudělení licence při veřejném slyšení.
2. Zpřesnění hudebního formátu
Na základě vývoje hudebních směrů a situace ve společnosti, kdy stále větší část mladší
populace má zájem o poslech hudby středního proudu nejen české ale i zahraniční, žádáme
o zpřesnění licenčních podmínek v parametru žánr hudba, a to zpřesnění na:
„výrazný podíl české a slovenské hudby, zbytek tvoří písně středního proudu
angloamerické, italské a francouzské produkce, a další hudební žánry ve speciálních
pořadech.“
Odůvodnění :
Toto zpřesnění hudebního žánru vystihuje vývoj hudebních směrů a současnou hudbu pro tři
generace posluchačů a odráží i poslední průzkumy poslechovosti rozhlasových stanic.
Tato navrhovaná změna nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by
nevedla, dle názoru Žadatele, k neudělení licence při veřejném slyšení.
3 . Zpřesnění v cílové skupině posluchačů
Na základě změn ve společnosti souvisejících zejména s covidovou situací, kdy větší část
posluchačů vykonává práci z domova, zaměstnavatelé upouští od výkonu zaměstnání v open
space kanceláří a stále více populace tak využívá možnosti poslouchat při vykonávání
práce rozhlasové vysílání, a odrážející se i do věkového profilu posluchačů programu
SIGNÁL RÁDIO, žádáme o zpřesnění licenčních podmínek v parametru cílové skupiny
posluchačů, a to o zpřesnění cílové skupiny posluchačů z hlediska věku: „30 až 65 let
s přesahy“.
Odůvodnění :
Takto zpřesněná cílová skupina vystihuje současné složení posluchačů SIGNÁL RÁDIO a
reflektuje poslední průzkumy poslechovosti rozhlasových stanic. Tato navrhovaná změna
nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by nevedla, dle názoru Žadatele,
k neudělení licence při veřejném slyšení.

SIGNÁL RÁDIO i po navržených změnách zůstává rozhlasovou stanicí se základní programovou
specifikací, a to převážně hudební stanice pro posluchače tří generací.
V souladu s výše uvedeným zákonným ustanovením § 21 odst.1 písm. d) Zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání žádá Žadatel Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby
Žadateli udělila souhlas s výše uvedenými změnami licenčních podmínek týkajících se
programových podmínek.
Žadatel souhlasí s tím, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila souhlas i jednotlivě s
konkrétními změnami.

Pro úplnost Žadatel uvádí, že žádná z navrhovaných změn není změnou

základní programové specifikace Licence.

S úctou

----------------------------------------------RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Ing. Jiří Maroušek, jednatel
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