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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 zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto 

 

 

r o z h o d n u t í :  

 

 

Rada uděluje společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, podle § 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:   Noe+ 

 

Základní programová specifikace:   

 

Nekomerční televizní program pro celou rodinu s etickým rozměrem postavený na 

tradičních křesťanských hodnotách. V programu budou pořady kulturní, vzdělávací, 

duchovní i zábavné.  

 

 

Časový rozsah vysílání:    24 hodin denně 

 

Hlavní jazyk vysílání:    český jazyk 

 

Územní rozsah vysílání:     

 

v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-53 829/2022-613 ze 

dne 2. prosince 2022, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů.  

 

 
TELEPACE s.r.o. 
i756qnd 
 
 



Další programové podmínky:  

 

Programová skladba:  

 

Program bude obsahovat hrané a dokumentární filmy, pořady kulturní, hudební, vzdělávací, s 

duchovní tématikou, zábavné, zpravodajství a pořady pro děti.  

 

Programová skladba bude složena z:  

- nové výroby pro program Noe+  

- archivů pořadů odvysílaných v Noe+ a Tv NOE  

- pořadů Tv NOE odvysílaných formou zpožděného vysílání  

a nákupem licencí pro program Noe+ a sdílením licenčních práv programu Tv NOE.  

 

 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 

 

 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

 

Součástí programu boudou služby elektronického programového průvodce (EPG), hybridního 

televizního vysílání (HbbTV) a web.  

 

Podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, evropských 

děl vyrobených nezávislými výrobci a současné tvorby na vysílacím času vyhrazeném vysílání 

evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 Sb. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení, TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, 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 doručeném Radě dne 14. listopadu 2022 

pod č.j. RRTV/13325/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 24. listopadu 2022, č.j. 

RRTV/13708/2022-vra. 

 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 

Sb., v platném znění, dne 30. listopadu 2022. 

 

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 20. 

prosince 2022, 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. 

 

 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-53 829/2022-613 ze dne 2. prosince 
2022. Diagram využití rádiových kmitočtů. 



IČ: 70106975 

 
 
 

 

Rada pro R a TV vysílání 

Škrétova 44/6 

Praha 2 

120 00 

      

      

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

RRTV/13350/2022-zem / 
15.11.2022  

ČTÚ-53 829/2022-613 M.Trajer / 224 004 710 2. prosince 2022 

 

Stanovisko ve věci diagramu využití rádiových kmitočtů – žádost společnosti TELEPACE s.r.o.  
 

Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 15. 11. 2022 zasíláme diagram využití rádiových 
kmitočtů pro požadovaný územní rozsah televizního vysílání podle žádosti společnosti TELEPACE 
s.r.o.. Počet obyvatel s bydlištěm na předpokládaném území pokrytém signálem televizního vysílání 
je 3 764 447.  
 
Příloha: 1 
 

 
     Ing. Jiří Duchač v.r.  

ředitel odboru 
správy kmitočtového spektra 
 

Vypraveno dne: 2. 12. 2022 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Martin Trajer 
 



Příloha k čj.: ČTÚ-53 829/2022-613 

 

Grafické plošné znázornění předpokládaného území pokrytého signálem televizního vysílání zpracované na základě žádosti společnosti 

TELEPACE s.r.o. 
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