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pro rozhlasové a televizní vysílání
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V Praze dne 4. 6.2018

Žádost o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) ke
dni nabytí právní moci udělení souhlasu a žádost o udělení souhlasu s přejímáním
programu jiného provozovatele rozhlasového vysílání podle § 21 odst. 10 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, 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/282/00 ze dne 7.11.2000, ve znění pozdějších změn, programu
Hitrádio Magie (dále jen „provozovatel"), tímto žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání
o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d), účinnou ke dni
nabytí právní moci a dále s přejímáním programu jiného provozovatele rozhlasového vysílání
včetně identifikace přejímaného programu podle § 21 odst. 10 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"), nejpozději od 31.12.2018, tj. se změnou licenčních
podmínek a přejímáním programu.
Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 pod
variabilním symbolem 10180074 dne 4. 6. 2018.
Odůvodnění žádosti:
1) Změna licenčních podmínek
Provozovatel by rád upravil znění stávajících licenčních podmínek, a to v odstavci Programová
skladba, aby lépe odpovídaly současnému charakteru stanice a dále umožnily další rozvoj
stanice Hitrádio Magie. Provozovatel touto změnou navrhuje úpravu licenčních podmínek tak,

li

aby umožňovaly přejímání programu od jiného provozovatele, protože jednak Zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
žádný způsobem nepodmiňuje, že by provozovatel musel mít v licenčních podmínkách
uvedeno, že nebude v budoucnu přebírat program od jiného provozovatele, dále pak tato
licenční podmínka postrádá pro provozovatele nadále smysl. Pro úplnost provozovatel uvádí,
že nové znění licenčních podmínek v žádném případě není tak zásadního charakteru, že by
navrhovaná změna byla změnou, která by vedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení.

Nové znění Programové skladby v licenčních podmínkách:
Profil stanice Hitrádio Magie, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s.,je hudební rozhlasová
stanice s regionálním charakterem. Základním cílem programu Hitrádia Magie je působit jako
každodenní

společník posluchačů,

které má příjemně

naladit, objektivně

a zajímavě je

informovat a poskytnout spolehlivý a hodnotný informační servis. Vzhledem k regionálnímu
charakteru stanice je tématicky a obsahově prvořadé reflektovat ve vysílání dění v regionu a
stát se nedílnou součástí místního společenského, sportovního a kulturního dění zpracované
jednak ve zpravodajských
rubrikách.

relacích, dále pak v moderátorských

vstupech či

případných

Ve velké míře počítáme se spoluprací s místními úřady, samosprávou, Policií ČR,

kulturními, společenskými a sportovními

zařízeními.

2) Přejímání programu
Provozovatel programu Hitrádio Magie si tímto dovoluje Radu požádat o změnu licenčních
podmínek, která spočívá v možnosti přejímání programu vysílaného na základě udělené licence
vedené pod sp. zn. Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998 (dále jen „přejímaný program") provozovatele
rozhlasového vysílání s licencí společnosti Rádio Černá Hora I I . s.r.o., se sídlem Dlouhá
200/8, 500 03 Hradec Králové, IČO: 252 57 293, včetně identifikace přejímaného programu
nejpozději od 31.12. 2018 s tím, že touto změnou nedojde v žádném případě ke změně základní
programové specifikace programu Hitrádio Magie, která zní „Nezávislá rozhlasová stanice
rodinného typu se zaměřením na oblast pokrytou signálem".
Provozovatel programu Hitrádio Magie, po zvážení všech aspektů a na základě závěrů výzkumů
rozhlasové trhu s přihlédnutím k aktuální situaci rozhlasových stanic na rozhlasovém trhu,
který svým signálem pokrývá program „Hitrádio Magie", stejně jako celkovému vývoji
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rozhlasového trhu v ČR), by rád přejímal výše uvedený program, a to z několika níže
uvedených důvodů:
1) Přejímáním uvedeného programu stanicí Hitrádio Magie včetně identifikace nedojde ke
změně základní programové specifikace „Nezávislá rozhlasová stanice rodinného
typu se zaměřením na oblast pokrytou signálem", protože i nadále zůstane Hitrádio
Magie nezávislou rozhlasovou rodinného typu stanicí, která se i nadále bude informačně
zaměřovat na oblast pokrytou signálem, jelikož přejímaný program se od svého počátku
vysílání až dodnes programově zaměřuje primárně na oblast Královehradeckého a
Pardubického kraje, a svým charakterem programu oslovuje typologicky stejnou
posluchačskou skupinu.
2)

Přejímaný program je vytvářen pro obdobnou cílovou skupinu jako stávající program
Hitrádio Magie a přejímaný program bude tak nadále zachovávat kontinuitu se
současným programem, tudíž s uvedenou změnou nedojde ke ztrátě posluchačské obce
z důvodu radikální odlišnosti přejímaného programu vůči stávajícímu programu.

3) Přejímaný program je vytvářen na podobných principech, zejména v klíčových
programových oblastech jako je: hudba (např. hudební profilace na obdobnou cílovou
skupinu, atd.), regionálně zaměřený kontent a informace primárně z východních Čech
a cílení na ekonomicko-sociálně-demograficky podobný typ posluchače.
4) Přejímaný program je dlouhodobě velmi dobře hodnocen svými posluchači, je
nejúspěšnější regionálně vytvářený program ve východních Čechách a patří mezi deset
nejúspěšnějších regionálních rozhlasových stanic v ČR. Je vytvářen na základě
dlouhodobé zkušenosti a znalosti místního trhu týmem profesionálních a schopných
programových pracovníků na všech úrovních řízení a jeho značka patří v oblasti
východních Cech mezi nej silnější.
5) Přejímaný program bude po všech stránkách přínosem pro posluchače stávajícího
programu Hitrádio Magie a kvalita, jedinečnost a originalita přejímaného programu by
měla být důvodem pro udržení a postupné navýšení poslechovosti.

Provozovatel se domnívá, že uvedené důvody pro přejímání programu, jako jsou jeho
dlouhodobá úspěšnost, znalost a posluchačská obliba, zajistí pro stávající posluchače programu
Hitrádio Magie velmi kvalitní program s regionálním obsahem, který obohatí současné
posluchače a rozšíří jejich současný počet.

3) Termín zahájení přejímání programu
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Provozovatel by rád váženou Radu požádal o možnost (pokud Rada tuto žádost schválí),
zahájení přejímání uvedeného programu nejpozději od 31.12.2018 a to z technickoorganizačních a smluvních důvodů. To právě s ohledem na komplexní povahu požadovaných
změn a procesu implementace, v rámci kterého je mj. nutné vypořádat vztahy s 3. osobami.
Provozovatel zároveň prohlašuje, že k uvedeným změnám dojde v navrhovaném termínu, a
Radu bude o zahájení těchto změn s předstihem písemně informovat nejpozději 30 dní předem.
Provozovatel předem děkuje za kladné vyřízení žádosti a znovu by rád garantoval, že
navrhovanou změnou nedojde ke změně základní programové specifikace, která zní „Nezávislá
rozhlasová stanice rodinného typu se zaměřením na oblast pokrytou signálem".

Daniel Sedláček
předseda představenstva

4

