
Rada pro rozhlasové a televiznívysílání
Škrétova ++/0

120 00 Praha 2

V Hodoníně dne ]_5' dubna 2020

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle 9 21

odst. 1 písm. d) zákona č. z3Il2oo1 sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,

ve znění pozdějších předpisů

Společnost Rádio Pálava s.r.o./ lČ:26230780, se sídlem Brněnsl<á 3163/38, 695 01 Hodonín,

provozovatel rozhlasového vysíláníšířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí

Rady pro rozhlasové a televiznívysílání (dále jen ,,Rada") o udělení licence vedeného pod č. j'

Rul341lOO ze.dne 1'4. IL 2000, ve znění pozdějších změn, provozující rozhIasové vysílání

s názvem Rádio JlH (dále jen ,,provozovatel"), tímto žádá Radu o udělení souhlasu se změnou

skutečností uvedených v žádosti o licenci podle 5 21 odst. 1písm' d) zákona č.23tl200tsb',

o provoZoVání rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zál<on o vysílání"), spočívajícíve změně licenčních podmínek.

SprávnÍ poplatel< ve výši 5.O00,_ l<č byl zaplacen na účet číslo 3711_19223001'10710 pod

variabilním symbolem 10200054 dne 15. dubna 2020'



odůvodnění žádosti

Žádost o úpravu licenčních podmínek programu Rádio JlH

Rádi bychom Radu požádali o úpravu licenčních podmínel< programu Rádio JlH. Dovolujeme

si tak činit podruhé za 20 let. Důvodem jsou primárně změny rozhlasového trhu a potřeb

posluchačů, l<teré Se od udělení licence a poslední aktualizace V roce 2013 udály.

Garantujeme, že zál<ladní programová specifil<ace, l<terá zní,,regionální hudební rozhlasová

stanice s lol<álním zpravodajstvím" zůstane inadále navrhovanými změnami nedotčená.

Hudebníformát

Žádáme o změnu dosavadní licenční podmínky obsahující kontrolovaný programový

parametr: ,,B %o foll<u z cell<ového objemu hudby". Na základě změn rozhlasového trhu na

Území pokrytém programem Rádio .JlH, l<de nově vysílají stanice se zaměřením na foll< a

country, žádáme o změnu tohoto parametru na:,,4-8% foll<u z cell<ového objemu hudby".

Nově navrhované parametry reflektují potřebu variability plánování playlistu, změny na

rozhlasovém trhu, al<tuální hudebnÍ preference primární cílové sl<upiny 20'29let i současný

vývoj regionální hudebníscény a přitom zachovávajíregionálníhudebníspecifil<aci programu

Rádio JlH. Rádi bychom posluchačům nabídli skutečně to nejlepší z foll<u' Folková hudební

scéna v průběhu času nabízí tu více, tu méně zdařilou hudební produl<ci, proto je pro nás

důIežitá možnost variability a udržení kvality a atral(tivity hudebního formátu v době vyšší

l<oncentrace rozhlasové l<onl<urence na současném trhu oproti době, kdy byla licence

udělena'

Programové schéma

Zároveň si dovolujeme Radu požádat o zpřehlednění programoveho schématu, které se

nezměnilo od udělení licence, tak abychom mohli aktuálně reagovat na vývoj rozhlasového

trhu, včas aplikovat nové programové trendy a především nabízet atral<tivní program pro

naše posluchače' Dovolujeme si ještě jednou zdůraznit, že žádanou a navrhovanou změnou

Iicenčních podnrírrel<, jal< jsou uvedeny v Příloze, nedochází ke změně základní programové

specifikace, l<terá zní,,regionálníhudební rozhlasová stanice s lokálním zpravodajstvím".

PříIoha: Návrh nového zrrění licenčních podmínek
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Příloha

Návrh nového znění licenčních podmínek programu
Rádio JlH

Časový rozsah vysílání: 24 hodin

Základnípro8ramoVáspecifil<ace: Regionální hudební rozhlasová stanice s lokálním

zp ravod ajstvím

Hudebníformát:

Cílová sl<upina:

Hot AC s něl<terými vybočeními z tohoto formátu

směrem l<e specifiku tradic regionu

20 - 29let s přesahem 16 _ 50 let

l(ontrolovatelné parametry: 5 _ L4 % podíl mluveného slova (včetně selfpromotion

p rvků )

4 - 8 %foll<u z celkového objemu hudby

Programové schéma

Pondělí_ Pátek

Ranníblok 05:30 - 09:00

Zpravodajství, servisní infQrmace pro posluchače, možnost soutěží a kontal<tních

programových prvků s posluchači

Denní blok 09:O0 - 18:O0

Zpravodajství, servisní informace pro posIuchače, možnost soutěží a l<ontal<tních

programových prvků s posluchači

Večerní blok L8:OO _ 24:OO

lnformace a tipy pro posluchače, prostor pro zařazení žánrově či dekádově vyhraněných

hudebních pořadů

)::}::J,::f:;r'"?;i3r'"zeného hudebního formátu ' 

.

Víken d

lnformace a tipy pro posluchače, možnost soutěží a kontal(tních programových prvků s

posluchači, prostoi pro zařazení žánrově či dekádově vyhraněných hudebních pořadů


