Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2
datovou schránkou
V Praze dne 4. 8. 2020

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, IČO: 26765586, která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů a na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání (dále jen „Rada“) o udělení licence vedeného pod č. j. Ru/49/99/728 ze dne 14. 12.
1998, ve znění pozdějších změn, šíří rozhlasové vysílání s názvem programu HELAX (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, tj. se změnou licenčních podmínek.

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 pod
variabilním symbolem 10200106 dne 4. 8. 2020.

Odůvodnění žádosti

Změna licenčních podmínek v oblasti hudebního formátu.
Dovolujeme si požádat Radu o udělení souhlasu s úpravou licenčních podmínek programu
HELAX. Jedná se o úpravu pouze v oblasti licenčních podmínek týkající se hudebního
formátu.
Navrhovaná změna je dílčího rozsahu a jako provozovatel programu HELAX deklarujeme, že
námi zamýšlená úprava v žádném případě neporuší základní programovou specifikaci, která
zní: „regionální hudebně zpravodajská stanice rodinného zaměření s regionální
publicistikou“. Navrhovaná změna plně odpovídá této specifikaci.
Rádi bychom požádali o změnu specifikace hudebního formátu, a to na následující znění:
„Helax hraje hudbu od 80. let do současnosti“.

Současně platná specifikace hudebního formátu v licenčních podmínkách programu HELAX
zní: „Helax hraje převážně hudbu posledních 20 let“.
Hlavním důvodem pro tuto novou úpravu je naše snaha hudební formát programu HELAX
více rozšířit a vyjít tak vstříc požadavkům našich posluchačů. Z našich poznatků získaných
prostřednictví hudebních testů i z naší komunikace s posluchači na sociálních sítích vyplývá,
že náš program poslouchá z věkového pohledu poměrně široká skupina posluchačů, která
poptává kromě hudby posledních 20 let také hity ze starších období.
Zároveň bychom se chtěli
podmínkám rádia HELAX
specifikován tak, že „jeho
podílem české produkce a
pořady“.

touto zamýšlenou úpravou více přiblížit původním licenčním
v době udělení licence v roce 1998, kde byl hudební formát
základ je tvořen nejznámějšími hity 60. až 90. let s asi 30 %
obohacen je o speciální mimoformátové (menšinové) hudební

V době udělení licence (rok 1998) tedy byl hudební formát zaměřen z hlediska doby vzniku
na poslední čtyři dekády a totéž je nyní našim záměrem v navrhované úpravě licenčních
podmínek. V roce 2020 tedy představují poslední čtyři dekády hudební tvorbu z let 80. do
současnosti.
Dovolujeme si tedy požádat o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek v uvedeném
znění. Ostatní části licenčních podmínek zůstanou v platnosti beze změn. Pro lepší přehled si
dovolujeme přiložit návrh licenčních podmínek se zapracovanou změnou (bod 3).

S pozdravem

MEDIA BOHEMIA a.s.
Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
datová schránka z5pe5hw

Příloha: Návrh licenčních podmínek

Příloha
Licenční podmínky programu HELAX
(licence č. j. Ru/49/99/728)

Označení názvu programu:

HELAX

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Základní programová specifikace:

regionální hudebně zpravodajská stanice
rodinného zaměření s regionální publicistikou

Další programové podmínky:
1. Helax ve všední dny zařazuje minimálně 3x denně zpravodajství.
2. Helax zařazuje minimálně 3x týdně regionálně zaměřený publicistický pořad.
3. Helax hraje hudbu od 80. let do současnosti.
4. Podíl české a slovenské tvorby je 8-15 %.
5. Podíl mluveného slova je 8-15 %.
6. Základní cílovou skupinou Helaxu jsou lidé ve věku 12-45 let.

