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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 § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala toto

rozhodnutí:

Rada uděluje právnické osobě AV-PARK, s.r.o., IČ 27086267, sídlo Praha 5, Archeologická
2363, PSČ 155 00 , podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na 12 let; v
rozsahu dle žádosti ze dne 18. června 2012, č.j. 5877
Název (označení) programu:
TV 13

Základní programová specifikace:
Informační program

Úúzemní rozsah vysílání:
Hl město Praha - Stodůlky, Třebonice, Řeporyje v souladu s e stanoviskem Českého
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-133 804/2012-613, dle přiloženého diagramu využití
rádiových kmitočtů

Časový rozsah vysílání:
24 h denně

Hlavní jazyk vysílání:
čeština
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Další programové podmínky:
Program je složen ze čtyř vysílacích bloků:
1. hlavní vysílání - dvouhodinová smyčka
- moderovaný magazín z městské části a o městské části
- struktura smyčky:
a) aktuality: zpravodajství o městské části a z městské části (magazín městské
části AP 13), fleše, zprávy, reportáže, rozhovory, publicistika, upoutávky, aktuální
pozvánky;
b) příloha: společnost, kultura, sport, editorial, fleše,
rozhovory, publicistika, upoutávky, aktuální pozvánky.

zprávy,

reportáže,

- Aktuality a příloha jsou odděleny reklamním blokem nebo blokem info.
- Do smyčky budou příležitostně vkládány pořady v přímém přenosu - např. zasedání
zastupitelstva, beseda s občany apod.
- Aktualizace smyčky: denně
- Časový rozsah vysílání: denně 6,00 - 8,00 hod.; 16,00 - 18,00 hod.; 22,00 - 24,00 hod.
2. základní vysílání - dvouhodinová smyčka
- magazín z městské části a o městské části, upoutávky, pozvánky, info (nebude moderovaný)
- struktura smyčky: všechny dostupné informace z politického, společenského, kulturního a
sportovního dění, upoutávky, pozvánky, apod., magazín městské části AP 13
- Aktualizace smyčky: týdně
- Časový rozsah vysílání: denně 8,00 - 10,00 hod.; 12,00 - 14,00 hod.; 18,00 - 20,00 hod.
3. doplňkové vysílání - dvouhodinová smyčka
- maximum graficky zpracovaných informací o městské části a z městské části s dlouhodobou
platností, upoutávky, pozvánky, info, výhledově tvorba Dětské TV dílny.
- Aktualizace smyčky: podle potřeby

- zpravodajství týdně,
- upoutávky, pozvánky a většina informací
měsíčně

- Časový rozsah vysílání: denně 10,00 - 12,00 hod.; 14,00 - 16,00 hod.; 20,00 - 22,00 hod.
4. noční vysílání - šestihodinová smyčka
- bez živého programu
- plocha bude zaplněna sestřihy s dlouhotrvající platností, záznamy (zasedání zastupitelstva,
koncerty, divadelní představení apod.), fotografiemi, obsahem informačního zpravodaje MČ.
Jedná se o měsíčník s názvem STOP, který bude vcházet vždy od ledna do června a od září do
prosince daného roku.
- půjde o blok textových a grafických informací, podkreslený vhodnou hudbou, během něhož se
postupně odprezentuje dosud tištěnou i elektronickou formou vydávaný měsíční zpravodaj
městské části.
- Časový rozsah vysílání: denně 24,00 - 06,00 hod.
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Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost AV-PARK, s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování
zemského digitálního televizního vysílání programu TV 13 v souladu se zněním zákona č.
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 27. června 2012, č.j. 6125.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů a
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.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne
16. října 2012 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. a) 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 právního moci rozhodnutí.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č.
634/2004 Sb., v platném znění dne 13. června 2012.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

V Praze dne: 16.10.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 17.10.2012, stanovisko ČTÚ č.j. ČTÚ-133804/2012-613)
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ČTÚ-133 804/2012-613

J.Nováková / 224 004 699 31. srpna 2012

Praha

Stanovisko k žádosti společnosti AV-PARK, s.r.o.
K žádostí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 25. června 2012 o stanovisko
Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTU") potřebné ke stanovení územního rozsahu pro
udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání v Praze dle žádosti
předložené společností AV-PARK, s.r.o. zasíláme předpokládaný územní rozsah pro šíření
digitálního televizního signálu.
Na základě přijetí aktualizovaného opatření obecné povahy (část plánu využití rádiového
spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možno rádiový kmitočet využívat pouze do 31. 12.
2017. Po tomto termínu nelze zaručit přidělení shodného nebo jiného rádiového kmitočtu
zaručujícího možnost dalšího provozování zemského digitálního televizního vysílání pro daný
územní rozsah.
Toto stanovisko pozbývá platnosti v případě, že držitel předmětné licence nepožádá Český
telekomunikační úřad o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiového kmitočtu za účelem
naplnění svých práv v souladu s udělenou licencí nejpozději do šesti měsíců od nabytí právní moci
rozhodnutí o jejím vydání.

Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač v.z. Ing. Lubomír Suja v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

Vypraveno dne 31.8.2012.

IČ: 70106975

Příloha k čj.: CTU-133 804/2012-613

Územní rozsah zemského digitálního televizního vysílání společnosti AV-PARK, s.r.o. na území Hl. města Praha
Mapa České republiky
měř.: 1 : 500 000
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AV- PARK s.r.o.
Archeologická 2636/3
15500 Praha
Česká republika

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 zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli AV-PARK s.r.o., IČ: 27086267 se sídlem: Archeologická 2636/3, Praha 5,
PSČ: 155 00 souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání programu TV 13 šířeného
prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T, (sp. zn. 2012/509/sve/AVP, č.j. sve/3632/2012 ze dne 16.
října 2012), spočívající ve změně licenčních podmínek, resp. dalších programových podmínek, dle
žádosti č.j. RRTV/3066/2016-P doručené dne 21. dubna 2016 a jejího upřesnění ze dne 29. dubna 2016
č.j. RRTV/3372/2016-P takto:
Program je sestaven z jednoho bloku o délce nejméně 60 min. Blok je vysílán ve smyčce
s aktualizací minimálně 1x týdně.
Programová skladba programu TV 13:
1. Zpravodajství (obsahuje reportáže z Prahy 13, Prahy)
2. Videotext (obsahuje informace, oznámení, pozvánky na kulturní, sportovní akce)
3. Reklama
Údaje o službách přímo souvisejících s programem:
Možné šíření EPG.

V ostatních částech zůstává znění licenčních podmínek licence pro program TV 13 sp. zn.
2012/509/sve/AVP, č.j. sve/3632/2012 ze dne 16. října 2012 beze změn.
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Odůvodnění:
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 21. dubna 2016.
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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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