
V Chebu dne 29.1.20018

Žádost o udělení souhlasu s přejímáním programu jiného provozovatele rozhlasového

vysílání  dle  §  21  odst.  10  zákona  č.  231/2001  Sb.,  o  provozování  rozhlasového  a

televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

Společnost  RTV Cheb k.s., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, PSČ 35002, IČO: 182 33 651,

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/118/01/1413 ze dne 22. 5. 2001, ve znění pozdějších změn, programu

RÁDIO EGRENSIS (dále jen „provozovatel“), tímto žádá Radu pro rozhlasové a televizní

vysílání  o  udělení  souhlasu  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“), tj. se změnou licenčních podmínek.

Správní  poplatek  ve  výši  5000,-  Kč byl  zaplacen na  účet  číslo  3711-19223001/0710 pod

variabilním symbolem: 10180011 dne 29.1.2018

Odůvodnění žádosti:

Provozovatel  programu  RÁDIO  EGRENSIS  si  tímto  dovoluje  Radu  požádat  o  změnu

licenčních podmínek, která spočívá v možnosti přejímání program Rádio BLANÍK (udělená

licence vedená pod sp. zn. Ru/32/99 ze dne 14. 12. 1998) provozovatele rozhlasového vysílání

s licencí společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120

00,  IČO:  267 65 586,  včetně  identifikace  přejímaného  programu,  s tím,  že  touto  změnou

nedojde  v žádném případě  ke  změně  základní  programové  specifikace  programu  RÁDIO

EGRENSIS, která zní „Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím“. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2



Provozovatel  programu  RÁDIO  EGRENSIS  po  zralé  úvaze  a  na  základě  relevantních

podkladů o současné situaci na rozhlasovém trhu (a to jak rozhlasovém trhu,  který svým

signálem pokrývá program „RÁDIO EGRENSIS“, tak i  s přihlédnutím k situaci na celém

rozhlasovém trhu v ČR) by rád přejímal program Rádio BLANÍK od provozovatele MEDIA

BOHEMIA a.s. a to z několika důvodů:

1) Přejímáním uvedeného programu Rádio BLANÍK stanicí RÁDIO EGRENSIS včetně

identifikace  nedojde  ke  změně  základní  programové  specifikace  „Hudební  rádio

s regionálním zpravodajstvím“, protože základní programová specifikace programu

Rádio BLANÍK svým zněním „Hudební regionální stanice“ se shodují se základními

atributy  základní  programové  specifikace  programu  RÁDIO  EGRENSIS,  zejména

v tom, že se jedná o hudební stanici, která je zaměřena na region, jenž pokrývá svým

signálem. 

2) Přejímaný program Rádio BLANÍK je vytvářen pro obdobnou cílovou skupinu jako

stávající  program  RÁDIO  EGRENSIS  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 Rádio BLANÍK je vytvářen na podobných principech, zejména v

klíčových programových oblastech jako je hudba (např. značná orientace na českou a

slovenskou  hudební  scénu,  hudební  profilace  na  stejnou  cílovou  skupinu,  atd.),

regionálně  zaměřený  kontent  a  informace  a  cílení  na  ekonomicko-sociálně-

demograficky podobný typ posluchače.

4) Přejímaný  program  Rádio  BLANÍK  je  dlouhodobě  velmi  dobře  hodnocen  svými

posluchači,  patří  mezi  nejúspěšnější  programové  formáty  v ČR a  je  nejúspěšnější

regionálně vytvářený program. Je vytvářen na základě dlouhodobé zkušenosti týmem

profesionálních a schopných programových pracovníků na všech úrovních řízení  a

jeho  značka  patří  v segmentu  rozhlasového  trhu  mezi  nejsilnější,  o  čemž  svědčí

ocenění značky Rádio BLANÍK v programu „Superbrands“ za rok 2014.

5) Přejímaný program Rádio BLANÍK bude přínosem po všech stránkách pro posluchače

stávajícího  programu  RÁDIO  EGRENSIS  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 Rádio BLANÍK, plus

dlouhodobá úspěšnost, znalost a posluchačská obliba na jedné straně, a zázemí, prosperita,

zkušenosti  a  síla  společnosti  MEDIA BOHEMIA a.s.,  která  provozuje  program  Rádio

BLANÍK,  na  straně  druhé,  zajistí  pro stávající  posluchače  programu RÁDIO EGRENSIS

velmi kvalitní program s regionálním obsahem, který obohatí současné posluchače a rozšíří

jejich současný počet. 

Provozovatel  předem  děkuje  za  kladné  vyřízení  žádosti  a  znovu  by  rád  garantoval,  že

navrhovanou  změnou  nedojde  ke  změně  základní  programové  specifikace,  která  zní

„Hudební rádio s regionálním zpravodajstvím“.

S pozdravem

.............................................
RTV Cheb k.s. 
Antonín Hofmann, jednatel


