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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 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava, Porubá, 
Stavební 992/1, PSČ 708 00, I 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: 

Územní rozsah vysílání: 

Hlavní jazyk vysílání: 

Časový rozsah vysílání programu: 

Základní programová specifikace: 

Další programové podmínky: 

Pohoda R 

celé území České republiky 

čeština 

24 h denně 

program zaměřený na hudbu, lifestyle a zábavu 

Programová skladba: 

Významná část programu zaměřena na hudební a s hudbou spojený obsah, zvýšeně 
orientovaný na rock. 

Magazíny - zejména o lifestyle, názorové, zajímavostní, atd. 

Program doplňován event. krátkým zpravodajstvím. 

Moderované tematické bloky z oblasti kultury, sportu, nových technologií a společenského 
života, atd. Pořady s možnými interaktivními prvky komunikace, pozvánky na regionální akce, 
ankety, selfpromotion, infotext - zprávy, zajímavosti, infoservis v podobě kraulů. 

Noční přebírání zvukové složky programu Radio Cas Rock. 
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Vysílací schéma: 

Ranní a dopolední část od 06:00 - 12:00 h 
Zajímavosti, informační servis, event. doplněný reprízami a hudební složkou. 

Odpolední část od 12:00 do 18:00 h 
Magazíny - lifestylové, názorové, zajímavostní. 
Moderované tematické bloky. 
Program doplňován event. krátkým zpravodajstvím a reprízami. 
Program doplněný hudební složkou 

Večerní část od 18:00 do 24:00 h 
Zajímavosti, informační servis, event. doplněný reprízami, krátkým zpravodajstvím. 
Doplněno hudební složkou. 

Noční část od 24:00 do 06:00 h 
Zvuková složka programu Rádio Čas Rock. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

V době od 24:00 do 06:00 h bude zařazena zvuková složka programu Rádio Čas Rock provozovatele 
JUKE BOX, spol. s r.o. Po tuto dobu bude uvedeno logo televize Pohoda R. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 

Možné šíření elektronického průvodce (EPG). 

Podíl celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl, podíl celkového vysílacího času  
vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a podíl vysílacího času  
vyhrazeného vysílání současné tvorby evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

V rozsahu dle zákona č. 231/2001 Sb. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Digital Broadcasting 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 16. května 2012, č.j. 4918, ve znění 
pozdějších změn a doplnění ze dne 19. listopadu 2012, č.j. 10094. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 18. 
prosince 2012 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 16. května 2012. 



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: 4.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.01.10 11:06:01 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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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. 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."), vydává toto 

Rada vydává provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava - Porubá, 
Stavební 992/1, PSČ 708 00, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/109/2013, spis. zn.: 2012/411/zem/Dig, ze 
dne 4. ledna 2013, v rozsahu dle podání ze dne 21 . května 2013, č.j. 5184, spočívající ve změně 
označení (názvu) programu Pohoda R na 

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

P o u č e n í : 

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: 11.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

r o z h o d n u t í 

Rebel. 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.06.22 19:54:46 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
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VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5307234 Digital Broadcasting s.r.o. 
n34yyw5 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/3327/2016-zem 
2016/943/zem/Dig 
20-2016/ poř.č. 30 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 8.11.2016, Praha 

R O Z H O D N U T Í 

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 

Rada uděluje provozovateli Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Ostrava - Porubá, 
Stavební 992/1, PSČ 70800, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/109/2013, spis. zn.: 2012/411/zem/Dig, ze dne 4. 
ledna 2013, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to dalších programových podmínek, v 
rozsahu dle podání ze dne 12. října 2016, doručeného Radě dne 21 . října 2016 pod č.j. 
RRTV/7744/2016-P. 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Další programové podmínky 

• Převážná část programu je zaměřena na hudební a s hudbou spojený obsah, a to především v 
podobě audiovizuálních záznamů/videoklipů. 

• Součástí programu jsou zábavné, hudebně-lifestylové, informační a podobné autorské pořady, 
eventuálně doplněné o prvky interaktivní komunikace. 

Vysílací schéma 

• Program tvoří z převážné části vysílání audiovizuálních záznamů/videoklipů, doplněný o 
tematické autorské pořady a jejich upoutávky, případně interaktivní prvky komunikace a reklamní 

r o z h o d n u t í : 

bloky. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

Program převzatý od jiného provozovatele vysílání nebude vysílán. 
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V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny, 

Odůvodnění: 

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 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- Kč podle položky 67 Sazebníku správních 
poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 25. října 2016. 

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

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 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.11.15 13:36:18 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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