ÚŘAD RADY
pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Skřetova 44/6
120 00 Praha 2
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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 MEDIA BOHEMIA a.s.. se sídlem Praha 2. Koperníkova 794/6. PSČ 120 00.
IČO: 267 65 586. provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen ..Rada") o
udělení licence vedeném pod sp. zn. Ru/115/01/1419 ze dne 22. 5. 2001. ve znění pozdějších
změn. programu Fajn rádio (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 10180017 dne 6. 2. 2018.

Odůvodnění žádosti:
1) Změna licenčních podmínek
Provozovatel by rád provedl drobnou korekturu licenčních podmínek Fajn radia, které je
vynucena objektivními okolnostmi, které jsou dále v žádosti blíže specifikovány. Navrhované
změny jsou dílčího významu a provozovatel deklaruje, že jím zamýšlená úprava v žádném
případě nenaruší základní programovou specifikaci, která zní: „Hudebně-zábavný program
s posílenou informační složkou". Navrhovaná změna plně odpovídá této specifikaci.

Cílová skupina

Provozovatel tímto žádá o úpravu definice cílovém skupiny programu Fajn rádio, která je
aktuálně v rozmezí 12-39 let, a to na nově v rozmezí 12-35 let. Tato dílčí úprava cílové
skupiny lépe vystihuje aktuální programovou profilaci stánce Fajn rádio, a také se lépe
vymezuje vůči současné situaci na rozhlasovém trhu a konkurenčnímu prostředí v místě
pokrytí. Poslední průzkumy trhu mapující současnou situaci v rozhlasovém vysílání ukazují
hranici mezi posluchači, které oslovují svým programem stanice zaměřené na mladé a
středněvěké publikum (jako právě Fajn rádio), a na posluchače, jež oslovují stanice, které se
svým programem zaměřují na starší středněvěké nebo starší publikum. Tato hranice, jak
ukazují provedené průzkumy, je právě mezi 33-35 lety. Skutečnost, že Fajn rádio chce i
nadále oslovovat právě mladé a středněvěké posluchačské publikum, je důvodem proč
provozovatel žádá o uvedenou úpravu cílové skupiny.

Hudební formát
Provozovatel by rád provedl dílčí modifikaci hudebního formátu spočívající v úpravě poměru
české a slovenské hudební produkce k zahraniční. Ta podle aktuálních platných licenčních
tvoří přibližně 10 % české hudební produkce ku 90 % zahraniční. Provozovatel by rád RRTV
požádal o stanovení procentuálního rozmezí této hodnoty, které by dávalo provozovateli
možnost lépe reagovat na právě danou situaci na rozhlasovém trhu. domácí hudební scéně, a
také lépe reflektovala vždy aktuální požadavky posluchačů. Navrhovaná cílová skupina Fajn
radia 12-35 let patří do mladší části posluchačského spektra a v ní všechny průzkumy, které
provozovatel dlouhodobě provádí, vykazují dlouholetý nižší zájem o českou hudební
produkci, než u staršího posluchačského spektra. Stejně tak mladší cílová skupina je obecně
známá tím, že její názory a preference se v čase rychle mění, a tudíž její loajalita k určitým
hudebním trendům a produkci není tak silná, jako v případě starších cílových skupin. Proto
provozovatel v případě tvorby hudebního formátu Fajn radia musí mít možnost rychle
reagovat na hudební trendy a preference posluchačů, což mu umožní právě navrhovaná
úprava, která svým rozmezím umožní rychle reagovat a naplnit tak nižší či vyšší saturaci
posluchačů po české hudební produkci. Zároveň má provozovatel zájem na sjednocení
struktury hudebního formátu a kontrolovatelných prvků, ve kterých je vymezen podíl české
produkce spolu se slovenskou. Provozovatel tedy nově navrhuje podíl české a slovenské

hudební produkce v rozmezí 6-10 % k produkci zahraniční. Provozovatel rovněž
navrhuje, aby se tato změna promítla v kontrolovatelných programových prvcích.
Příloha: Základní programová specifikace a další licenční podmínky

Daniel Sedláček
předseda představenstva
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Příloha

Návrh změn licenčních podmínek
programu Fajn rádio (licence č.j. Ru/115/01)

Název programu
Fajn rádio

Časový rozsah vysílání
24 hodin denně

Uzemní rozsah vysílání
Chomutov 98,1 MHz/1 kW

Základní programová specifikace
Hudebně-zábavný program s posílenou informační složkou

Cílová skupina
12-35 let

Programová skladba
Profil stanice Fajn rádio, kterou provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., je hudební rozhlasová
stanice, která nebude přebírat program žádné jiné stanice. Vzhledem k regionálnímu
charakteru stanice budeme i dále usilovat o oslovení mladých a středněvěkých posluchačů (tj.
cca od 12 do 35 let) s možným přesahem. Vedle přesného hudebního zacílení je hlavním
rysem programu také určité množství informací o společenském, kulturním, politickém
a sportovním dění v regionu, zpracované jednak ve zpravodajských relacích, dále pak
v moderátorských vstupech či případných rubrikách. Ve velké míře počítáme se spoluprácí s
místními

úřady, samosprávou.

Policií ČR. kulturními, společenskými
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a sportovními

zařízeními. Hlavním cílem a filozofií této rozhlasové stanice je přinášet zábavu a důležité
informace, a být příjemným společníkem po celý den.

Charakteristika programu
Hudební formát
Hudební formát Fajn rádio je definován hudební skladbou, která se vybírá z období, které
odpovídá definované cílové skupině, a díky tomu je výběr skladeb z definovaného období
nadále „plovoucí", a je vždy koherentní se stanovenou cílovou skupinou. Co se týká
hudebních stylů, zacilujeme do nejširší vrstvy posluchačů, tj. nespecializujeme se na určité
přesně vyhraněné hudební styly, ale naopak poskytujeme dostatečně širokou nabídku
hudebního spektra.
Skladba písní se proto bude pohybovat v rozmezí soft rocku přes pop až k současným
módním trendům. Poměr české a slovenské hudební tvorby v rozmezí 6-10 % k produkci
zahraniční.

Programové schéma je profilováno především mluveným slovem, které odlišuje jednotlivé
programové bloky co do jejich obsahu a zaměření. Poměr mluveného slova v rozhlasovém
vysílání se pohybuje v rozmezí 7-13 %.
Mluvené slovo je rozděleno do těchto obvyklých kategorií:
a)

reklama a marketing

b)

zpravodajství

c)

informace a servis

d)

zábava

Zpravodajství
Všech 10 resp. 8 relací bude obsahovat aktuální zprávy z regionu pokrývaného signálem,
České republiky i ze světa. Hlavními požadavky na práci zpravodajského týmu jsou
objektivita,

aktuálnost,

důvěryhodnost,

srozumitelnost a vysoká

informační

hodnota

poskytovaných zpráv. Dle aktuální závažnosti a dění bude obsah i počet zpráv v jednotlivých
relacích podřízen událostem hodným zpravodajského zřetelu.

Zpravodajství přináší zejména přehled nejdůležitějších událostí. Výběrovými kritérii jsou
aktuálnost, blízkost, užitečnost, jedinečnost a vypovídací hodnota. Zprávy, které se týkají
regionu, jsou často prioritní. Každá zpravodajská relace bude obsahovat předpověď počasí,
obsahující podle potřeb veřejnosti i aktuální informace o meteorologických výstrahách.

Jednotlivé zpravodajské relace jsou v programu zařazovány ve všední dny v každé hodině
od 6. hodiny ranní až do 17. hodiny včetně. Konkrétní zařazení hlavního zpravodajství je
vždy v celou hodinu. V čase 6:00 hod. až 9:00 hod je navíc hlavní zpravodajská relace dle
potřeby jednou v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem.

Informace a servis
Servisní informace tvoří nedílnou součást vysílání. Nejčastější servisní informace se týkají
informací o počasí včetně předpovědi pro celý den a dny následující (případně aktuálních
meteorologických výstrah). Tyto servisní informace jsou jednak součástí zpravodajských
relací, a dále jsou pak vysílány v průběhu celého dne, a to formou jak samostatných relací, tak
formou moderátorských vstupů. Dalšími servisními informacemi mohou být dle potřeby
dopravní informace nebo kulturní, společenské či sportovní.

Zábava
Zábava je jednou z podstatných součástí programu stanice, která je zaměřena a koncipována
zčásti jako hudební. Není výjimkou, že některé odpolední a večerní pořady či vstupy jsou
koncipovány přímo jako zábavní programové plochy. Jsou to např. pravidelné soutěžní
pořady, hitparády, rozhovory, apod.
Kontrolované programové prvky:
1. Poměr mluveného slova je v denním průměru 7-13 %.
2. Počet a umístění zpravodajských relací ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 jednou
v hodině, v čase 6:00-9:00 h dle potřeby i možno 2x do hodiny.
3. Regionální informace zařazovány do zpravodajství dle míry aktuálních potřeb veřejnosti.
4. Servisní informace: každá hlavní zpravodajská relace obsahuje i servisní informace
o počasí.
5. Struktura hudebního formátu: poměr české a slovenské hudební tvorby v rozmezí 6-10 %
k produkci zahraniční.
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