Rada pro rozhlasové a televiznívysílání
škrétova ++/o
120 00 Praha 2

V Hodoníně dne

1-5.

dubna 2020

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečnostíuvedených v žádosti o licenci dle 5 21
odst. 1 písm. d) zákona č.23I/20o1 sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů

Společnost Rádio Pálava S.r.o./ lČ:2623078O, se sídlem Brněnská 3L63/38,695 o1 Hodonín,
provozovatel rozhlasového vysÍláníšířeného
prostřednictvím vysílačůna základě rozhodnutí
Rady pro rozhlasové a televiznívysílání(dále jen,,Rada") o udělenílicence vedeného pod sp.
zn. 200BlL043/CUN ze dne 7, 1'2' 20L0, ve znění pozdějších změn, provozující rozhlasové
vysílánísnázvem Rádio JlH (dále jen ,,provozovatel"), tímto žádá Radu o udělenísouhlasu se
změnou skutečnostíuvedených v žádosti o licenci podle s 21 odst" L písm' d) zákona č'
23112001' sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zál<on o vysílání"), spočívajícívezměně licenčníchpodmínek'

Správní poplatek ve výši 5.000,- l(č byl zaplacen na účetčíslo371]-_1'9223OOtl0710 pod
variabilním symbolem 10200055 dne 15. dubna 2020.

odůvodněnížádostr

Žádost o úpravu licenčníchpodmínek programu Rádio JlH

Rádi bychom Radu poŽádali o úpravu licenčních podmínek programu Rádio JlH. Důvodem
jsou primárně změny rozhlasového trhu a potřeb posluchačů,které se od udělení licence
udály' Garantujem e, že zál<ladní programová specifil<ace, která zní ,,regionální hudební
rozhlasová stanice s lol<álním zpravodajstvím" zůstane inadále navrhovanými změnami
nedotčena'

Hudebníformát
Žádáme o změnu licenčníchpodmínek v hudebním formátu tal<, aby hudební dramaturgie
Rádia JlH odpovídala dosavadnímu vývoji rozhlasového'trhu na pol<rytém území,aktuálním
hudebním preferencím posluchačůi vývoji regionální hudebnítvorby'
Proto navrhujeme al<tualizovat specifil<aci hudebního formátu ve znění: ,,Hot AC s některými
vybočeními z tohoto formátu směrem l<e specifiku tradic regionu''.
Dosavadní licenčnípodmínky obsahují kontrolovaný programoVý parametr: ,,B %o foll<u
z cell<ového objemu hudby". Na základě změn rozhlasového trhu na Území pol<rytém
programem Rádio JlH, kde nově vysíIajístanice se zaměřením na folk a country, žádáme o
změnu tohoto parametru na'. ,,4 _ B % regionální hudební tvorby, folku a moravského
folklóru z celkového objemu hudby.". Nově navrhované parametry reflektují potřebu
variability plánování playlistu, zrněny na rozhlasovém trhu, aktuální hudební preference
primární cílovésl<upiny 20 - 29 let isoučasný vývoj regionální hudební scény a přitom
zachovávají regionální hudební specifikaci programu Rádio JlH. Rádi bychom posluchačům
nabídli skutečně to nejlepšíz regionátní hudebnítvorby, foll<u a moravsl<ého folklóru. Místní
hudební scéna v průběhu času nabízítu více, tu méně zdařilou hudební produl<ci, proto je
pro trás důležitámožnost variability a udrženíl<vality a atral<tivity hudebního formátu v době
vyššíkoncentrace rozhlasové l<onl<urence na současnémtrhu oproti době, kdy byla licence
udělena"

Podíl mluveného

slova

:

Dále sj dovolujeme Radu požádat o úpravu podílu mluveného slova ve vysí|ání, a to
z původníhodnoty 12 % na hodnotu 5 až t4 %' Činímetak na základě změn rozhlasového

trhu, vývo;e potřeb našich posluchačůa z důvodu dodrženímíry mluveného slova především
ve víl<endovém vysíIání a o státních svátcích, kdy je potřeba mluveného slova u posluchačů

nižší.V těchto dnech posluchači Rádia JlH významněji preferují poslech hudebního proudu
menším přerušováním mluveným slovem.

s

Zpravodajství

Také si dovolujeme Radu požádat o úpravu licenčnípodmínl<y ,,Zpravodajství ve všednídny
od 06:00 do 18:0O hod. každou půlhodinu" na noVé změní,,Zpravodajství ve všední dny od
06:00 do 18:00 hod. každou hodinu". V posledních deseti letech se výrazně změnil způsob
konzumace zpravodajství v cílovéskupině našich posluchačů,tedy 20 _ 29 let. Tato cílová

tedy na
počítači,chytrých telefonech a tabletech. V žádnémpřípadě nerezignujeme na
zpravodajskou část vysílání, ale vzhledem l< tomuto vývoji se zaměřujeme výhradně na
lokální zpravodajství, které však Samo o sobě nenaplní kvalitním a pro posluchače
sl<upina převážně vyhledává aktUální zpravodajství prostřednictvím internetu,

atral<tivním děním zpravodajstvívysílané každou půlhodinu. Našímcílem je přinášet al<tuální,
objel<tivní, vyvážené a pro posIuchače atraktivní lokální zpravodajství a z tohoto důvodu si
dovolu.leme požádat Radu o změnu této licenčnípodmínky.

Programové schéma

Chtěli bychom Radu požádat o zpřehlednění programoVého schématu tak, abychom mohli
al<tuálně reagovat na vývoj rozhlasového trhu, včas aplikovat nové programoVé trendy a
především nabÍzet atraktivní program pro naše posluchače. Dovolujeme si ještě jednou
zdůraznit, že žádanou a navrhovanou změnou licenčníchpodmínel<, jak jsou uvedeny
v Příloze, nedochází ke změně základní programoVé specifikace, l<terá zní ,,regionální
hudební rozhlasová stanice s lokálním zpravodajstvím"'

Příloha: Návrh nového znění licenčníchpodmínek
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Příloha

Návrh nového zněn í licenčníchpod mínek programu
Rádio JlH

Časový rozsah

vysílání:

Zál<ladní programová

24 hodin

specifikace: Regionální hudebnÍ rozhlasová stanice
zp ravod

Hudebníformát:

s

Hot AC s některými vybočeními z tohoto
směrem

lokálním

ajstvím

l<e

formátu

specifiku tradic regionu

Cílová sl<upina:

20 _ 29 let s přesahem ]-6 * 50 let

l(ontrolovatelné parametry:

5 _ t4 % pod(l mluveného slova (včetně selfpromotion
p

rvků )

4 - B % regionální hudební tvorby, folku a moravsl<ého
folklóru v hudebním vysílání
Dalšíprogramovépodmínl<y: Regionálnízpravodajstvía dalšíprogramoVé rubriky
reflektujícíkulturní a společenskédění v regionu
Specializované pořady zaměřené na cestovní ruch,
vinařstvÍ, lidové tradice a folklórnídění
Jednou týdně program věnovaný výlučně dechové
hudbé

Vědomostní soutěže
Zpravodajství ve všední dny od 06:00 do 18:00' hod.
každou hodinu

Programové schéma

Pondělí- Pátek

- 09:00
Zpravodajství, servisní informace pro posluchače, možnost soutěžía kontaktních
Ranní blok 05:30

programových prvků s posluchači
Denní blok 09:00

-

1-8:00

Zpravodajství, servisní informace

pro

posluchače, možnost soutěžía kontaktních

programových prvků s posluchači
Večerníblok 18:00 - 24:00
lnformace a tipy pro posluchače, prostor pro zařazení žánrově či dekádově vyhraněných
hudebních pořadů
Nočníblok 00:00 - 05:30
Hudební proud v rámci vymezeného hudebního formátu

Víken d

lnformace a tipy pro posluchače, moŽnost soutěžía kontaktních programových prvků s
posluchači, prostor pro zařazení žánrově či dekádově vyhraněných hudebních pořadů

