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V Praze dne 18. 10. 2017

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 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
Společnost Rádio Černá Hora I I . s.r.o., se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 252 57 293, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada")
o udělení licence vedeném pod č.j.: Ru/135/98/1170 ze dne 25. 3. 1998, ve znění pozdějších
změn, programu RÁDIO ČERNÁ H O R A (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 (dále jen „zákon
o vysílání"'), tj. se změnou licenčních podmínek.

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen na účet číslo 3711-19223001/0710 pod
variabilním symbolem 10170098 dne 18. 10. 2017.
Odůvodnění žádosti:
1) Změna licenčních podmínek
Provozovatel programu „RÁDIO ČERNÁ HORA" by rád Radu požádal o změnu licenčních
podmínek, a to z důvodu, že stávající licenční podmínky jsou beze změny platné od roku
1998. Od té doby se rozhlasový trh, rozhlasové vysílaní a potřeby posluchačů značně změnily
a provozovatel by rád navrhovanými změnami licenčních podmínek reagoval na současné
trendy v rozhlasovém vysílání a přiblížil programovou skladbu potřebám a požadavků
dnešního posluchače. Provozovatel se dále domnívá, že stávající vysílací schéma již

nereflektuje aktuální situaci v současném rozhlasovém programování, a proto by rád požádal
Radu o nahrazení stávajícího vysílacího schématu zjednodušeným a přehledným zněním, jež
je přílohou této žádosti.
Zároveň tím provozovatel deklaruje, že jím zamýšlené úpravy v žádném případě nenaruší
základní programovou specifikaci, která zní „Hudební stanice s lokálním zpravodajstvím".

Zařazování lokálního programu
Provozovatel navrhuje vypuštění zařazování lokálního programu ve stanovených vysílacích
časech na kmitočtech Hradec Králové 96,2 MHz a Pardubice 92,6 MHz, dále vypuštění
změny programové skladby pro lokální programy provozovaných na kmitočtech Hradec
Králové 96,2 MHz a Pardubice 92,6 MHz a vypuštění přílohy "„Programová koncepce při
zařazování lokálního programu" z části I I . / l Programová skladba,

na základě rozhodnutí

vedeném pod č.j.: RZ/158/99/393. Provozovatel po více jak 18 letech dospěl k přesvědčení,
že vytváření a vysílání speciálního lokalizovaného programu na uvedených kmitočtech nemá
žádné programové ani jiné opodstatnění, a ani zvláštní zpravodajsko-informační přínos pro
posluchače daných lokalit. Lokalizace programu v takto lokálně-úzké formě, která byla
populární na začátku nového milénia a to i díky (tehdy) nové digitálně-síťové odbavovací
technologii, se v průběhu času stala neopodstatněnou. Kanálů, kterými se informace dostávají
k posluchačům je v dnešní době více než v roce 1999, kdy rozhlas obecně plnil roli
nejrychlejšího média, a jsou stejně rychlé nebo rychlejší než rozhlas, a proto zde původní
funkce a záměr RADIA ČERNÁ HORA v tomto ohledu již dnes pozbývá smyslu. Dalším
důvodem k navrhované změně licenčních podmínek provozovatel vnímá v množství obsahově
hodnotných a užitečných informací relevantních pro posluchače, kterých není v každém
okamžiku tolik, aby odpovídal deklarovaným kritériím RADIA ČERNÁ HORA pro výběr
zpráv a informací, kterými jsou: aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací
hodnota a lokálně vytvářený program na uvedených kmitočtech tak nemůže být vždy plně
hodnotný a odpovídající cílové skupině. Již dnes obě uvedené lokality a kmitočty sdílejí
většinu

relevantních

místních

informací

se

zbytkem

programu,

protože

se

jedná

o zpravodajství a informace, které mají charakter regionálního významu.

Na základě uvedených důvodů provozovatel navrhuje uvedenou změnu licenčních podmínek
s tím, že po provedení změn licenčních podmínek zamýšlí vysílat na všech kmitočtech
totožný program.

Hudební formát

Stávající hudební formát „RADIA ČERNÁ HORA" je definován výběrem hudby středního
proudu a hity 80.- 90. let pro cílovou posluchačskou skupinu 20-29 let s přesahem 12-45 let.
Jelikož stávající licenční podmínky jsou platné (a byly navrhnuty) v roce 1998 je logické, že
obsahují i hity z 80.-90. let. Provozovatel by rád upravil tento parametr na: výběrem hudby
širšího hudebního spektra od 90. let po současnost pro cílovou posluchačskou skupinu
20-29 let s přesahem 12-45 let. Důvodem vypuštění hitů z 80. let z hudebního programu
RADIA ČERNÁ HORA, je to že posluchači, pro které byla hudba z 80. let v době jejich
teenagerovském věku současná (a hity z 80. let jsou jejich „soundtrack" jejich života), jsou již
na (většinou již mimo) hranici definované cílové skupiny a j i ž většinou poslouchají jiné
rozhlasové stanice, které více vyhovují jejich vkusu a věku. Hity z 80. let se mohou
v hudebním programu RADIA ČERNÁ HORA i nadále objevovat, ale spíš sporadicky nebo
ve speciálních hudebních pořadech, ale již nadále nebudou tvořit hlavní náplň hudebního
programu.
Hudební formát RADIA ČERNÁ HORA bude i nadále vytvářen na základě speciálních
hudebních výzkumů, tak aby v každém okamžiku reflektoval aktuální hudební vkus a
preference

posluchačů

v dané

cílové

skupině

a výběr

skladeb

naplňoval

parametry

rozmanitosti a pestrosti.

Poměr české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční

Současné platné licenční podmínky RADIA ČERNÁ HORA definují tento parametr rozdílně
pro určitou část dne (tzv. daypart). V ranní části je poměr české a slovenské hudební tvorby
k produkci zahraniční například 25/75 %. v odpolední části například 10/90 %. Pokud
vypočítáme denní průměrní podíl české a slovenské hudby k zahraniční dostaneme hodnotu
15.8 %. Provozovatel navrhuje sjednotit a lehce upravit tento parametr, tak aby reflektoval
současnou mechaniku programování rozhlasové stanice pro danou cílovou skupinu a zároveň
nebyl omezujícím faktorem, kdy například v ranní části dne musí být nyní plánováno více
český a slovenských skladeb s nižší oblíbeností a kvalitou na úkor zahraničních skladeb,
přestože posluchači RADIA ČERNÁ HORA žádnou takovou preferenci nemají. Navržená
úprava obsahuje stanové rozpětí, tohoto parametru, díky němuž bude možné reagovat na
aktuální situaci produkce domácího hudebního průmyslu a také pro lepší možnost dodržení

této licenční podmínky. Na základe zmíněných skutečnosti provozovatel navrhuje poměru
české a slovenské hudební tvorby k produkci zahraniční na 10-15 % v denním průměru.

Speciální programy

Ve stávajících licenčních podmínkách RADIA ČERNÁ HORA jsou uvedeny v rámci zábavy
určité speciální programy „Hitparáda

Black Top Twenty, Partytime, Rodinka, písničky

na

přáni a Seznamka". Provozovatel by v rámci navrhované změny licenční podmínek rád zrušil
tyto programy, protože dnes už v programu nemají své opodstatnění.

Speciální žebříček „černých" (tedy R'n'B, Urban, Soul, případně dalších
hudebních stylů určených pro minoritní publikum) skladeb Hitparáda

speciálních

Black Top Twenty

v současnosti nemá takový posluchačský ohlas ani potenciál, protože v době, kdy byly
stávající licenční podmínky Radou schváleny byl celosvětově vyšší zájem o tento druh hudby
a také. proto že tyto hudební styly se postupem času staly běžnou součástí světového
hudebního mainstreamu a jejich prvky ovlivnily i další hudební styly a staly se jejich součástí.
Provozovatel

však

hodlá

v programu

zachovat

žebříček

(Hitparádu)

nejhranějších

a

posluchačský nejoblíbenějších skladeb z vysílání RADIA ČERNÁ HORA.

Speciální pořad Partytime také reagoval na jistou „sezónní" potřebu posluchačů, kdy bylo
oblíbené vysílat ve večerních hodinách (nejčastěji v pátek a v sobotu) pořad ve kterém
dominovala převážně taneční hudba a jí příbuzné hudební styly. Stejně jako v předešlém
případě se většina taneční hudby stala součástí běžného hudebního mainstreamu. a tak
i běžného hudebního programu, a proto dnes již není nutné vysílat speciální pořady takového
zaměření.

Pořad Rodinka, který vytvářeli protagonisté O. Kaiser aj. Lábus. byl v 90. letech minulého
století velmi populární a vysílalo jej mnoho dalších tehdejších českých (i moravských)
rozhlasových stanic. Nicméně jako každý pořad takového druhu přestal být v dnešní době
populární a také aktuální, protože se nové díly již nevyrábějí. Z těchto důvodů již nadále
provozovatel nechce tento pořad vysílat.
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