Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2
datovou schránkou
V Praze dne 14. 5. 2020

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, Bělehradská 299/132, 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 vedeného pod č. j. Ru/49/99/728 ze dne 14. 12. 1998, ve znění pozdějších změn,
programu HELAX (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 10200081 dne 13. 5. 2020.

Odůvodnění žádosti

Změna licenčních podmínek
Dovolujeme si požádat Radu o udělení souhlasu s úpravou licenčních podmínek programu
HELAX. Důvodem jsou primárně změny a posuny v preferencích posluchačů, ke kterým na
rozhlasovém trhu stále dochází a které máme zmapovány na základě vlastních průzkumů trhu.
Potřeby posluchačské veřejnosti se stále mění a naší snahou je vyjít jim v maximální možné
míře vstříc.
Navrhované změny jsou dílčího rozsahu a jako provozovatel programu HELAX deklarujeme,
že námi zamýšlená úprava v žádném případě nenaruší základní programovou specifikaci, která
zní: „regionální hudebně zpravodajská stanice rodinného zaměření s regionální
publicistikou“. Navrhovaná změna plně odpovídá této specifikaci.

Mluvené slovo
Rádi bychom požádali o úpravu podílu mluveného slova na 8-15 % v denním průměru.
V současných licenčních podmínkách je podíl mluveného slova nastaven na 10-40 %.
Hlavním důvodem pro tuto změnu je naše snaha preferovat kvalitu mluveného sdělení.
V důsledku obecného postupného vývoje komunikace posluchači stále více očekávají
v mluveném projevu stručnost, připravenost, výstižnost a takový styl vyjadřování, ve kterém se
mohou snadno zorientovat. Tuto potřebu umíme naplňovat, ale má také vliv na délku
moderátorských vstupů a různých programových prvků, což se promítne do podílu mluveného
slova na celkovém programu. Věříme, že tato změna naplní náš záměr, kterým je zkvalitnění
mluvených sdělení a zvýšení jejich atraktivnosti pro posluchače.

Podíl české a slovenské hudby
Navrhujeme úpravu podílu české a slovenské hudební tvorby na 8-15 %. V současných
licenčních podmínkách je tento podíl nastaven na 10-40 %.
Naše dlouhodobé poznatky založené na hudebních průzkumech a sledování zpětné vazby
posluchačů ukazují, že naplnit hudební formát moderní rozhlasové stanice tuzemskou
profesionálně produkovanou hudební tvorbou je možné zhruba na dolní hranici nynějšího
podílu, tedy kolem 10 %. Dosáhnout podílu 40 % je velmi problematické už proto, že
odpovídající množství české hudby ani není na hudebním trhu k dispozici. Z tohoto důvodu
pokládáme za potřebné tuto programovou podmínku upravit směrem k reálným možnostem.
Navrhovaný podíl české a slovenské hudební tvorby v rozpětí 8-15 % nám bude rovněž dávat
možnost lépe reagovat na situaci na rozhlasovém trhu v její dynamice. Definovaná cílová
skupina programu HELAX 12-45 let patří do relativně mladší části posluchačského spektra,
kde je nižší zájem o českou hudební produkci než u starších posluchačů. 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 chceme mít možnost lépe a rychleji reagovat na hudební trendy a
preference posluchačů, což nám navrhovaná úprava umožní.
Jsme přesvědčeni, že i po navrhované úpravě bude mít v programu HELAX česká a slovenská
hudba velmi dobrou pozici. Máme nadále zájem věnovat se českým a slovenským hudebním
interpretům velice vstřícně a podporovat jejich zajímavé projekty nejen zařazením hudebních
titulů do vysílání, ale i osobněji např. formou rozhovorů s interprety v našem studiu, spoluprací
formou mediálních partnerství apod.

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

MEDIA BOHEMIA a.s.
Daniel Sedláček
předseda představenstva

Příloha: Návrh licenčních podmínek

Příloha
Licenční podmínky programu HELAX

Označení názvu programu:

HELAX

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Základní programová specifikace:

regionální hudebně zpravodajská stanice
rodinného zaměření s regionální publicistikou

Další programové podmínky:
1. Helax ve všední dny zařazuje minimálně 3x denně zpravodajství.
2. Helax zařazuje minimálně 3x týdně regionálně zaměřený publicistický pořad.
3. Helax hraje převážně hudbu posledních 20 let.
4. Podíl české a slovenské tvorby je 8-15 %.
5. Podíl mluveného slova je 8-15 %.
6. Základní cílovou skupinou Helaxu jsou lidé ve věku 12-45 let.

