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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b),
§ 18 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti MWE Networks International s.r.o., se sídlem Praha, založené
notářským zápisem dne 10. dubna 2018, N 225/2018, N Z 287/2018, zastoupené na základě plné
moci advokátem JUDr. Vladimírem Kroupou, se sídlem Zavadilova 15, 160 00 Praha 6, dle § 25
zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; od právní moci tohoto
rozhodnutí.
Označení (název) programu:

POWER TV

Základní programová specifikace:

hudební televize

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

český jazyk

Územní rozsah vysílání:

v souladu se stanoviskem
Českého telekomunikačního úřadu
č.j. ČTÚ – 33 914/2018 – 613 ze dne 26. června
2018 a přiloženého diagramu využití rádiových
kmitočtů.

Další programové podmínky:
Program bude obsahovat proud videoklipů zařazovaných do programu ve stylu hitového rádia.
Program v této fázi nebude obsahovat moderované pořady, žadatel plánuje do budoucnosti
zařazovat do vysílání moderované hudební pořady v návaznosti na obchodní výsledky televize a
tuto programovou změnu bude řešit v budoucnosti změnou dalších programových podmínek.

Některé bloky hudebních videoklipů budou rozdělené tematicky (např. dle jednotlivých časových
období jejich vzniku), do bloků budou zařazovány pravidelně české a slovenské videoklipy. Při
sestavování bloků bude kladen důraz na největší hity z období 2010- 2014 a převažujícím stylem
rock, pop, dance z celého světa a na současné popové a taneční hity ze současných hitparád.
Do programu budou zařazována obchodní sdělení (např. teleshoppingové pořady a bloky
reklamních spotů). Zastoupení jednotlivých hudebních žánrů a jejich časové nasazení do bloků v
programovém schématu bude reagovat průběžně na změny v programování ostatních hudebních
televizí v České republice.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Žádné části programu nebudou převzaté od jiného provozovatele vysílání, skladba proudu
hudebních videí bude speciálně sestavována pouze pro program POWER TV.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Programový průvodce v rámci EPG Českých radiokomunikací, sms aplikace
Podíl celkového vysílacího času, vyhrazený:
-

vysílání evropských děl: minimálně 50% kvótově relevantního vysílacího času
vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: minimálně 10% celkového
vysílacího času
vysílání současných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci (od jejichž prvního
zveřejnění neuplynulo více než 5 let): 10% vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.

Odůvodnění:
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, dne 29. května 2018.
Účastník řízení, společnost MWE Networks International s.r.o., se sídlem Praha, požádal Radu o
udělení licence k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů, v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným
Radě dne 8. června 2018 pod č.j. RRTV/12321/2018-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne
26. června 2018, č.j. RRTV/13226/2018-vra a dne 17. července 2018 č.j. RRTV/14330/2018-vra.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování zemského
digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci.
Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci.
Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., Rada licenci žadateli o licenci neudělí
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. zákona č. 231/2001 Sb.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 17.
července 2018, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti

uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a
že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto
zákona.
Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s ustanovením §
12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od právní moci
rozhodnutí.
Poučení:
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel televizního vysílání s licencí
povinen zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.
Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání povinen
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně,
a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání.
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Rada pro R a TV vysílání
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Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání – žádost společnosti MWE Networks
International s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 14. 6. 2018 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání – žádost společnosti MWE Networks
International s.r.o., prostřednictvím vysílačů DVB-T.
V návaznosti na přijetí aktualizovaného znění opatření obecné povahy (část plánu využití
rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možné rádiové kmitočty příslušné pro
stanovený územní rozsah využívat pouze do 30. 6. 2019. Po tomto termínu nelze zaručit přidělení
shodného nebo jiného rádiového kmitočtu zaručujícího možnost dalšího provozování zemského
digitálního televizního vysílání pro daný územní rozsah.
Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

IČ: 70106975

Příloha k čj.: ČTÚ – 33 914/2018-613

Územní rozsah DVB-T vysílání zpracovaný na základě žádosti společnosti MWE Networks International s.r.o.

