
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 44/6 

120 00 Praha 2 

V Praze dne 15.2. 2018 

USt&D H A D Y l 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Jednoznačný identifikátor BR^&d.&.í). 

DOŠLO DNE: 1 5 - 0 2 - 2018 

Počet listí): 5 f ^ e i p i h : 7 
Počet listů příloh: / ' 
Pruh příloh: 7 

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

odst. 1 písni, 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. Č.j.: Ru/121/02/1730 ze dne 28. 5. 2002, ve znění pozdějších 

změn, programu Hitrádio FM (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 10180023 dne 15. 2. 2018 

Odůvodnění žádosti 

Změna licenčních podmínek 

Provozovatel by rád Radu tímto požádal o úpravu licenčních podmínek programu „Hitrádio 

FM", a to na základě vlastních průzkumů rozhlasového trhu a hudebních preferencí posluchačů, 

které si provozovatel provedl. Navrhované změny jsou dílčího významu a provozovatel 

deklaruje, že jím zamýšlená úprava v žádném případě nenaruší základní programovou 

specifikaci, která zní: „Hudební vysílání se zpravodajským servisem posíleným o regionální 

složku.". Navrhovaná změna plně odpovídá této specifikaci. 



Zpravodajství 

Provozovatel by rád upravil počet zpravodajských relací s tím, že i nadále bude zachována 

hlavní premisa zpravodajství Hitrádia FM: Hlavní zpravodajská relace i krátké zprávy Hitrádia 

FM budou obsahovat zprávy: lokální, regionální, národní i mezinárodní. Provozovatel dále 

deklaruje že, úpravou počtu zpravodajských relací nebude dotčena důležitost a podíl 

zpravodajství, které bude vytvářeno na stejných principech jako doposud. Změna se týká 

umístění zpravodajských relací v méně poslechově exponovaných časech, jako je např. 

podvečer a o víkendu, a z toho vyplývá i následná úprava celkového počtu zpravodajských 

relací. Důvodem této změny je přizpůsobení umístění zpravodajských relací potřebám 

posluchačům s tím, že zpravodajské relace nově umístí do časů, které lépe pokrývají tuto 

skutečnost, a také tato změna lépe naplňuje současnou programovou strategii Hitrádia FM. 

Nově budou zpravodajské relace do 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 vždy jednou 

v hodině doplněna kratším zpravodajským přehledem. Víkendové zpravodajské relace jsou 

zařazovány v časech od 8 do 17 hod. Počet víkendových zpravodajských relací a jejich 

umístění je dáno aktuálním děním. V případě potřeby mohou být v průběhu celého týdne do 

programu zařazeny i zpravodajské relace ve večerních a nočních hodinách (17:00 - 24:00), a to 

jednou v hodině, vždy na začátku hodiny. 

Servisní informace - počasí 

Provozovatel by váženou Radu rád dále požádal o úpravu počtu a umístění jedné složky 

servisních informací a to počasí. Hlavní předpověď počasí by podle nového návrhu měla být 

součástí pouze uceleného zpravodajsko-informačního bloku (který tvoří např. zpravodajská 

relace, sportovní informace či doprava). To znamená, že hlavní předpověď počasí bude 

následovat po zpravodajské relaci a nebude již vysílána samostatně v časech, kdy není 

zařazen do vysílání ucelený zpravodajsko-informační blok. Důvodem této změny je, že 

provozovatel chce nabídnout posluchačům hlavní předpověď počasí s ostatními servisním 

informacemi v uceleném bloku, kde jsou tyto informaci posluchači přirozeně očekávány, 
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a i přímo vyžadovány, jakou součást komplexních informací a to jak zpravodajských, tak 

i servisně-informačních. 

S pozdravem 

MEDIA BOHEMIA a.s. 
Jan Neuman 
člen představenstva 
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