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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b),
§ 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti PRAHA TV s.r.o., IČ: 258 30 937, se sídlem Vinohradská 1597/174,
PSČ 130 00 Praha, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu
Hlas Prahy, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu
8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Název programu:

Hlas Prahy

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

Praha a střední Čechy

Základní programová specifikace: Hudba, mluvené slovo, zprávy a publicistika

Odůvodnění:
Dne 8. září 2020 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/13210/2020-vra, ve znění doplnění č.j.
RRTV/14197/2020-vra ze dne 14. října 2020) společnosti PRAHA TV s.r.o. o udělení licence k
provozování digitálního rozhlasového vysílání programu Hlas Prahy šířeného prostřednictvím
vysílačů.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 25 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, dne 7. září 2020.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. se licenční řízení k provozování digitálního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 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 konaného dne 8.
prosince 2020, 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. b) 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. a) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 8 let od právní moci
rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Základní programová specifikace a další licenční podmínky

Příloha č. 1
Základní programová specifikace a další licenční podmínky

Provozovatel:

PRAHA TV s.r.o.

Název programu:

Hlas Prahy

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Územní rozsah vysílání:

Praha a střední Čechy

Hlavní jazyk vysílání:

Čeština

Základní programová specifikace: Hudba, mluvené slovo, zprávy a publicistika

Programové schéma:
Programové schéma nebude časově vymezené – bude to nepřetržitý tok těchto formátů:
Zprávy, hudba, zajímavosti, hudba, rozhovory, hudba, zprávy, hudba, zajímavosti
Skladba jednotlivých vysílacích hodin se může lišit.

Další programové podmínky:
Obsahem vysílání bude hudba a mluvené slovo.
Mluvené slovo tvoří regionální zpravodajství, publicistika a rozhovory z Prahy a Středních
Čech.
Podíl mluveného slova tvoří minimálně 10% vysílacího času.
Do vysílání budou zařazeny reklamní bloky v rozsahu daném zákonem.
Hudební formát: hudba 80. a 90. let, Československá i zahraniční tvorba.
Cílová skupina: 30+
Provozovatel nebude využívat program převzatý od jiného provozovatele.
Provozovatel nebude využívat služby přímo související s programem.

