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TP Pohoda s.r.o.
IČ: 26852683
Stavební 992/1
70800 Ostrava - Porubá
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/984/zem/TP
Č.j.: zem/3986/2011
Zasedání Rady č. 23 - 2011 / poř.č.: 3

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), §
18 odst. 4 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 „správní řád"), vydává toto
rozhodnut

Rada u d ě l u j e společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Ostrava, Porubá, Stavební
992/1, PSČ 708 00,1 i c e n c i k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím pozemních vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let
od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:

TV Pohoda

Územní rozsah vysílání:

Česká republika

Hlavníjazyk vysílání:

čeština

Časový rozsah vysílání programu:

minimálně 16 h denně

Základní programová specifikace:
program koncipovaný pro rodiny - pořad pro rodiny, pořad pro děti či školáky či teenagery, dokument,
zábavný pořad, soutěžní pořad, diskuzní pořad, magazín, rubrika, pořad s obsahem interaktivních
prvků, pořad o sportu či trávení volného času, kontaktní pořad, pořad s prvky reality show, stručná
forma zpravodajství a další typy pořadů.
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Další programové podmínky:
Program bude obsahovat:
Pořady pro rodiny.
Pořady pro děti, pro školáky, pro teenagery.
Pořady typů informační, naučný, edukativní.
Pořady s přímým přístupem veřejnosti do vysílání - lifestyle pořady pro mladé a mladé rodiny interaktivní pořady a další.
Pořady zábavné, soutěžní, osvětové a dokumentární.
Pořady hudebního charakteru.
Pořady s obsahem interaktivních prvků.
V průběhu nárůstu pokrytí signálem eventuální zařazení regionálních informací či zpravodajství.
Odpojování obsahů s regionálním kontentem v průběhu dne nejpozději při dosažení 50% pokrytí
obyvatel ČR signálem TV Pohoda minimálně na dvou okruzích pro územní celky Čechy - Morava, při
dosažení pokrytí 70 % obyvatel je plánována další diverzifikace programu pro konkrétní kraje.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání
Do programu TV Pohoda nebude zařazována část programu převzatého od jiného provozovatele
vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem
Ke dni podání žádosti o licenci se neuvažuje o poskytování služeb souvisejících s programem.
Provozování služeb souvisejících s programem se plánuje až na období, kdy bude programem
pokryto více než 70% obyvatel České republiky.
Programová skladba
Typy pořadů vlastní a převzaté tvorby:
•
kontaktní magazíny (pořady)
•
soutěže
•
magazíny z reportáží a příspěvků
•
talk show (účast dospělých, eventuálně i dětí)
•
pořady s podílem hudby
•
pohádky, miniseriály
•
střihové pořady s komentáři
•
self promotion
•
reality show
•
dokumenty
•
pořady pro matky - ženy - hospodyně
•
živé koncerty a akce - nepravidelně
•
mladí a sport či video či zábava atd.
•
lifestyle pořady
•
interaktivní pořady

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých
producentů a současné tvorby
Nadpoloviční podíl celkového vysílacího času bude vyhrazen vysílání evropských děl a nejméně 10%
celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.
V rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
bude nejméně 10% tvořeného vysíláním děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo 5 let.
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Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost TP Pohoda s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 9. listopadu 2011, č.j. 8812, ve znění
podání ze dne 14. listopadu 2011, č.j. 8960, a upřesnění ze dne 13. prosince 2011, č.j. 10314.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 13.
prosince 2011 pak Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle
ustanovení § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14, jakož i
v ustanovení § 25 odst. 2 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 § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na
dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, dne 7. listopadu 2011.
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.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

V Praze dne: 13.12.2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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TP Pohoda
s.r.o.
Stavební 992/1
70800 Ostrava

Sp. zn./ldent.: 2013/631/zem/TP
Č.j.: zem/3380/2013
Zasedání Rady č. 14 - 2013 / poř.č.: 40

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto

rozhodnutí

Rada vydává provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava, Stavební 992/1, PSČ
708 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci č.j. zem/3986/2011, spis. zn.: 2011/984/zem/TP, ze dne 13. prosince 2011,
spočívající ve změně označení (názvu) programu TV Pohoda na RELAX s tím, že v období do 1.
ledna 2014 bude používán název POHODA - RELAX.

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat
Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci.

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 22. července 2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném
znění.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

V Praze dne: 30.7.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2
Tel.: +1(20 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885
www.rrtv.cz

TP Pohoda s.r.o.
Stavební 992/1
70800 Ostrava

Sp. zn./ldent.: 2014/993/zem/TP
Č.j.: zem/3710/2014
Zasedání Rady č. 19 - 2014 / poř.č.: 34

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava, Stavební 992/1, PSČ
708 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci č.j. zem/3986/2011, spis. zn.: 2011/984/zem/TP, ze dne 13. prosince 2011,
spočívající ve změně označení (názvu) programu RELAX na POHODA s tím, že v období do 30.
června 2015 bude používán název POHODA - RELAX.
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat
Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 30. září 2014.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném
znění.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

V Praze dne: 21.10.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní
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JEDN. IDENT.:

RRTV-4655742

VAS DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY

RRTV/3245/2015-RUD
2015/744/RUD/TP
16-2015/ poř.č. 29

VYŘIZUJE:

Analytický odbor

DATUM, MISTO:

8.9.2015, Praha

TP Pohoda s.r.o.
Stavební 992/1
70800 Ostrava
Česká republika

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 8. září 2015 toto
rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Ostrava - Porubá, Stavební 992/1,
PSČ 70800, souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn. 2011/984/zem/TP ze dne 13.
prosince 2011 k provozování televizního programu POHODA šířeného prostřednictvím digitálních
pozemních vysílačů, spočívající ve změně označení programu z původního "POHODA" na nové
"RELAX", a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 19. srpna 2015, č.j. RRTV/7062/2015-P.
Provozovatel požádal o vydání souhlasu se změnou skutečností uvedených v licenci ze dne 13. prosince
2011, sp.zn. 2011/984/zem/TP, č.j. zem/3986/2011, k provozování televizního vysílání programu
POHODA šířeného prostřednictvím digitálních pozemních vysílačů.
Provozovatel požádal Radu o změnu licenčních podmínek spočívající ve změně označení programu
z nyní platného „POHODA" nově na „RELAX".
Rada žádost provozovatele projednala na svém 16. zasedání konaném dne 8. září 2015 a
s požadovanou změnou vyslovila souhlas.
Nově tedy zní označení (název) programu: RELAX.
V ostatním zůstávají licenční podmínky včetně základní programové specifikace beze změn.
Vzhledem k tomu, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění rozhodnutí
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený
se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 19. srpna 2015.
Poučení:
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Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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TP Pohoda s.r.o.
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ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 21 odst. 1 písm. d) 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 § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava - Poruba, 992/1,
PSČ 708 00, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou
licenčních (dalších programových) podmínek zemského digitálního televizního vysílání
programu RELAX šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j.: zem/3986/2011,
spis. zn.: 2011/984/zem/TP, ze dne 13. prosince 2011, a to vypuštění odstavce:
"Odpojování obsahů s regionálním kontentem v průběhu dne nejpozději při dosažení 50%
pokrytí obyvatel ČR signálem TV Pohoda minimálně na dvou okruzích pro územní celky
Čechy - Morava, při dosažení pokrytí 70 % obyvatel je plánována další diverzifikace
programu pro konkrétní kraje.",
v rozsahu žádosti doručené Radě dne 8. října 2020 pod č.j. RRTV/14041/2020-vra, ve znění
doplnění ze dne 13. listopadu 2020, č.j. RRTV/15209/2020-vra.

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, je provozovatelem zemského digitálního televizního vysílání
programu RELAX šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence, č.j.: zem/3986/2011,
spis. zn.: 2011/984/zem/TP, ze dne 13. prosince 2011.

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 12. listopadu 2020.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba
odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném
znění.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.,
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby
má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

