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V Praze dne 31. března 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 První rozhlasová s.r.o., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, 

IČ 25643908, která je provozovatelem rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 

pozemních vysílačů s názvem programu Oldies rádio na základě rozhodnutí Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) o udělení licence vedeného pod č.j.: 

Ru/175/99/2370 ze dne 22. 6. 1999, ve znění pozdějších změn, (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, spočívající ve změně licenčních podmínek.

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

variabilním symbolem 10200043 dne 30. března 2020.

Odůvodnění žádosti:

Provozovatel programu „Oldies rádio“ by rád požádal Radu o změnu licenčních podmínek, a 

to z důvodu zpřesnění některých parametrů a také z důvodu změn a posunů, které se v době 

od poslední aktualizace licenčních podmínek udály na rozhlasovém trhu. Potřeby 

posluchačské veřejnosti se v některých ohledech posunuly a naší snahou je vyjít jim 

v maximální možné míře vstříc. Provozovatel by rád navrhovanými změnami licenčních 

podmínek reagoval na současné trendy v rozhlasovém vysílání a přiblížil je potřebám a 

požadavkům dnešního posluchače.



Zároveň tím provozovatel garantuje, že zamýšlené úpravy jsou v souladu sjeho základní 

programovou specifikaci, která zní „Hudebně-zábavný program s aktuálním 

zpravodajstvím“.

Podíl mluveného slova

Dovolujeme si požádat o úpravu definice podílu mluveného slova, a to na 5-10 % ve 

všedních dnech v časovém pásmu 6-18 hodin. V současných licenčních podmínkách je 

podíl mluveného slova stanoven v rozpětí 5-10 % z celkového vysílacího času, bez reklamy. 

Podíl mluveného slova ve večerním a nočním pásmu od 18 do 6 hodin pak bude do 5 %, 

obsahem vysílání bude proud hudby a identifikace stanice, s možností zařazení moderace, 

zpravodajských a servisních informací.

O změnu žádáme v zájmu upřesnění podílu mluveného slova podle skutečného stavu a také 

s ohledem na víkendové dny, kdy je potřeba mluveného slova u posluchačů relativně nižší a 

posluchači významněji preferují poslech hudebního proudu s menším přerušováním 
mluveným slovem.

Podíl zpravodajských a servisních informací

Zároveň žádáme o sjednocení celkového podílu zpravodajských a servisních informací. 

Podíl zpravodajských relací (zpravodajství, počasí, doprava, kulturní tipy, reportáže apod.) 

by měl nově tvořit ve všedních dnech minimálně 25 % z celkového objemu mluveného slova. 

O víkendech a svátcích máme zájem zařazovat zpravodajské relace podle aktuální míry potřeb 

veřejnosti.

V současných licenčních podmínkách máme zpravodajství specifikováno v pracovních dnech 

v čase 6.00-17.00 hodin s tím, že každá zpravodajská relace bude odvysílána vždy včelou 

hodinu. Víkendové zpravodajské relace jsou nastaveny na časové pásmo od 8:00 až do 17:00 

hodin včetně, přičemž jejich počet a umístění je dáno aktuálním děním.

Nově tedy žádáme o možnou větší variabilitu s ohledem na aktuální dění a potřebu zařadit 

důležité informace do vysílání. Pokud se bude dít cokoli neodkladného, chceme mít možnost 

zařadit zpravodajskou relaci kdykoliv, také mimo původně vymezené rámce. Zpravodajské 

relace budou i nadále doplněny o servisní informace.
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Provozovatel chce požádat Radu o uvedené úpravy licenčních podmínek dle návrhu, jenž je 

polohou této žádosti.

Poloha: Základní programová specifikace a návrh změn dalších licenčních podmínek.

S pozdravem

První rozhlasová s.r.o.
PhDr. Petr Dvořák 
jednatel
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Příloha

Základní programová specifikace a návrh změn dalších licenčních podmínek programu 

Oldies rádio.

v

Časový rozsah vysílání: 24 hodin

I. Základní programová specifikace

Hudebně-zábavný program s aktuálním zpravodajstvím.

II. Další programové podmínky

Profil stanice:

• Orientace na dospělé posluchače ve věku 25-59 let.

® Podíl mluveného slova 5-10 % ve všedních dnech v časovém pásmu 6-18 hodin.

• Hudební orientace na hudbu od 60. let po současnost, pop-rock a rock (v celé jeho 

šíři).

• Podíl české hudební produkce 5-10 % z celkového vysílacího času.

® Specifické rysy - komunikativnost, zábavné pořady, akcentování světa kultury, 

společnosti, sportu a politiky úměrně dle aktuálnosti.

Další programové prvky:

• Podíl zpravodajských a servisních informací - ve všedních dnech minimálně 25 % 

z celkového objemu mluveného slova, o víkendech a svátcích podle aktuální míry 

potřeb veřejnosti.

• Dopolední vysílací čas bude věnován aktualitám, zajímavým osobnostem ze světa 

kultury, politiky, sportu a dalších odvětví.

• Odpolední vysílací čas - pozvánky na kulturní a sportovní akce, program víc zaměřen 

hudebně.

o Večerní vysílací čas - hudebně zábavné pořady s důrazem na formát, který prezentuje 

rádio.
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