
 Příloha č. 1 

 

 

Odůvodnění žádosti 

 

 

1. Změna označení názvu programu  

 

Společnost AZ Media a.s., se sídlem Palackého třída 908/119, Královo Pole, Brno, PSČ 612 00, 

IČO 25648837, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů 

na základě rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) o udělení licence 

vedeného pod sp. zn. 2013/1000/zab ze dne 4. 11. 2014, ve znění pozdějších změn, provozující 

rozhlasové vysílání s názvem programu ROCK MAX (dále také jako „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. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to se změnou 

označení názvu programu ROCK MAX na nový název Rock Radio. 

 

Provozovateli již existujících programů s označením Rock Radio jsou společnosti MEDIA 

BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 26765586, a První 

rozhlasová s.r.o., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 25643908.  

 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. je vlastníkem 100 % akcií společnosti AZ Media a.s. 

Provozovatel prohlašuje, že tuto žádost podává ve shodě se společností MEDIA BOHEMIA a.s., 

která je jediným akcionářem provozovatele.  

 

Souhlas se změnou označení názvu programu ROCK MAX na nový název Rock Radio vyjadřuje 

také společnost První rozhlasová s.r.o., provozovatel programu Rock Radio dle licence č.j. 

Ru/175/99/2370 ze dne 22.6.1999. Tento souhlas je přiložen jako příloha č. 3. 

 

 

 

2. Změna licenčních podmínek 

 

Provozovatel si dále dovoluje požádat Radu 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, spočívající ve 

změně licenčních podmínek. 

 

Navrhovaná změna je pouze dílčího rozsahu a jako provozovatel programu ROCK MAX 

deklarujeme, že v žádném případě neporuší základní programovou specifikaci, která zní: 

„hudebně-zpravodajská a kontaktní stanice“. Navrhovaná úprava plně odpovídá této specifikaci. 

 

 



 

Navrhujeme změnu v části II licenčních podmínek nazvané „Další programové podmínky“, a to 

sloučením a úpravou těchto dvou bodů: 

 

- Podpora kulturních akcí ve vysílání (formou hudebních tipů a pozvánkami a formou kulturního 

servisu) a dalšími způsoby. 

 

- Podpora rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin (zejména slovenské menšiny), 

a to moderováním vysílání v jazyce menšiny (slovenštině), podporou akcí pořádaných 

menšinovými spolky ve vysílání (informováním o nich a pozvánkovým servisem) a zařazováním 

etnické hudby do vysílání.  

 

Výše uvedený text těchto dvou bodů navrhujeme nahradit tímto novým textem: 

 

- Podpora kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí, např. formou pozvánek, 

tipů, kulturního servisu a dalšími způsoby.  

 

 

 

Dovolujeme si tedy požádat o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek v uvedených 

bodech. Ostatní části licenčních podmínek zůstanou v platnosti beze změn. Pro lepší přehled 

v navrhovaných změnách si dovolujeme přiložit návrh licenčních podmínek se zapracovanými 

změnami.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

AZ Media a.s.  

Ing. Miroslav Pelegrin 

člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2  

 

Návrh licenčních podmínek po úpravě 

 

 

Základní programová specifikace a další podmínky 

 

Označení provozovatele vysílání s licencí:  AZ Media a.s. 

Označení (název) programu:    Rock Radio 

Časový rozsah vysílání:    24 hodin denně 

 

 

I. Základní programová specifikace 

 

Hudebně-zpravodajská a kontaktní stanice 

 

 

II. Další programové podmínky 

 

− podíl mluveného slova v pracovní dny od 6 do 20 hodin 8,5 až 15 %, v pracovní dny od 5 

do 6 hodin a od 20 do 22 hodin 5 až 8,5 % a v sobotu a neděli od 8 do 18 hodin 5 až 10 % 

 

− všechny pořady budou vyráběny autorsky; do vysílání budou zařazovány autorsky 

vyrobené pořady hudebního i nehudebního charakteru (včetně hudebních pořadů 

s komentáři k odvysílaným skladbám) a lifestylové rubriky 

 

− podíl zpravodajství bude v pracovní dny činit 1/4 až 1/2 mluveného slova, v sobotu a neděli 

bude informační servis v různých prvcích (doprava, počasí, sport, kultura) vždy 1x v bloku; 

zpravodajské relace v pracovní dny od 6 do 18 hodin vždy v celou hodinu, počasí v 

pracovní dny v moderované podobě (od 6 do 22 hodin) a o víkendu 1 x v bloku, kulturní, 

sportovní či společenské tipy v pracovní dny i o víkendu 1 x v bloku 

 

− hudební formát tvořený rockovou hudbou v celé její šíři bez omezení žánrové a subžánrové 

specifikace 

 

− program bude primárně zaměřen na cílovou skupinu posluchačů ve věku 30 až 45 let 

(sekundární cílová skupina 20 až 55 let) 

 

− podpora kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí, např. formou pozvánek, 

tipů, kulturního servisu a dalšími způsoby  

 


