RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel. + 4 2 0 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail" info@rrtv.cz. http://www.rrtv.cz

Účastník řízení:

TELEPACE s.r.o,
IČ 26849755
Kostelní nám. 2
702 00 Ostrava

Rozhodnutí o udělení licence
Č.j.: Ru/1/06
Zasedání Rady 1/poř. č. 4
Vyřizuje: Blanka Zemanová
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 ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb.,
v souladu s ustanovením § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správního řádu), vydala
dne 10. ledna 2006 toto

rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, se sídlem Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava,
l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice. Licence se uděluje
na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:
Tv NOE
Územní rozsah vysílání tv programu:
Evropa dle vyzařovacího diagramu antény satelitu ASTRA 3A; Česká republika
Časový rozsah vysílání programu:
24 hodin denně
Soubor technických parametrů:
Družice:
Astra 3A
Pozice družice:
23,5° východní délky
Uplinkové středisko se nachází v Praze. Program Tv NOE nebude kódován.

Základní programová specifikace a další programové podmínky:

Tv NOE je nekomerční televizní program s etickým rozměrem stavějící na tradičních křesťanských
hodnotách - kulturní, informační, vzdělávací a zábavný pro celou rodinu
Programová skladba je upravena v textu přílohy č. 1 o jedné straně textu.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Provozovatel v souladu se zákonem č. 231/2001 S b . vyhradí pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času a
minimálně 10 % z celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání pořadů evropské tvorby, nezávislé evropské tvorby a
současné tvorby z ČR a ze zahraničí, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost TELEPACE s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování televizního
vysílání prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě
dne 8. prosince 2005.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 10. ledna 2006
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. a) 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 5. prosince 2005.

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

Příloha č. 1
k rozhodnutí č.j. Ru/1/06

TV NOE
Cíl žadatele: Cílem žadatele je vytvářet a provozovat nekomerční televizní program stavějící na tradičních
křesťanských hodnotách; program kulturní, informační, vzdělávací a zábavný; nabízet program pro celou
rodinu.
Profil vysílání: Tv NOE televizní program s etickým rozměrem. Vysílání má pokojný charakter spojený s
pozitivním pohledem na svět. Nabízí zdravý životní styl s cílevědomým omezením zobrazování násilí a
nemravností. Vysílání je tedy odlišné od vysílání jiných stanic. Ktomu přispívá i skutečnost, že žadatel
nepočítá s vysíláním reklamy, společnost je nekomerčním subjektem. Tv NOE zprostředkovává zdravé
hodnoty a všeobecnou snášenlivost mezi lidmi. Klade důraz na vzdělávání, na kulturní, duchovní a estetické
prožitky. Příležitost dostávají rovněž církve, neziskové a veřejně prospěšné organizace. Tv NOE počítá s
možností pořizovat vlastní nahrávky i živá vystoupení koncertních a divadelních představení. Program je do
jisté míry komplementární s vysíláním Radia Proglas.
Cílová skupina: Program je určen celé rodině. Oslovuje široké spektrum diváků všech generací bez ohledu
na vzdělání. Všímá si různých sociálních skupin od střední vrstvy přes sociálně slabé nebo handicapované
občany až po národnostní menšiny. Zohledňuje ty, kteří ve společnosti nemají výrazný hlas.
Převzaté programy: Procento pořadů převzatých od spřízněných studií v ČR a ze zahraničí neklesá pod 25
% a nepřesahuje 75 % celkového programu.

Program Tv NOE sestává z vlastních pořadů aktuálních i archivních, dále z pořadů připravených tuzemskými
producenty a studii a z pořadů připravených obdobnými zahraničními subjekty nebo jejich částmi
obstarávajícími databanky a filmotéky. Některé pořady připravuje Tv NOE ve spolupráci s Radiem Proglas.
Délka vysílání: Tv NOE v prvním roce vysílání připravuje nejméně dvě hodiny nového vysílání denně. Bloky
pořadů nebo i jednotlivé pořady opakuje v rámci dne, týdne nebo měsíce přibližně ještě čtyřikrát. Celková
doba vysílání v prvním roce tak dosahuje deseti hodin denně a to v blocích od 08:00 do 12:00 a od 18:00 do
24:00 hodin. V ostatních časech jsou vysílány statické obrazy se zvukem Radia Proglas neboje modulace
vypínána a zapínána pro technické účely.
Ve druhém roce Tv NOE vyrobí ne méně než 4 hodiny pořadů denně, s opakováním průměrně 3,5x, to je 14
hodin vysílání denně, v blocích od 06:00 do 12:00 a od 17:00 do 01:00 hodin. V době od 12:00 do 17:00 a
od 24:00 do 06:00 h bude opět doplněno statickými snímky a zvukem Radia Proglas.
Ve třetím roce vysílání Tv NOE vyrobí ne méně než 6 hodin vysílání denně, s opakováním přibližně 3x, to je
19 hodin vysílání denně, v jednom bloku od 06:00 do 01:00 hodin. V době od 01:00 do 06:00 h, opět
doplněno statickými snímky s případným zvukem Radia Proglas.
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Účastník řízeni:
TELEPACE s.r.o.
IČ: 26849755
Kostelní nám. 2
702 00 Ostrava
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ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základe ustanovení § 5 písm. b), § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
zrněné dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb.. správního řádu, v platném znění, vydala dne 29. května 2007
souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysíláni šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, udělené na základě rozhodnutí Ru/1/06 ze dne 10. ledna 2006
ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, společnost TELEPACE s.r.o., a to
změnou licenčních podmínek - programové skladby a vysílacího schématu na:
Program Tv NOE je program s etickým rozměrem sestává z vlastních pořadů aktuálních i
archivovaných, dále z pořadů připravených tuzemskými producenty a studii Programová skladba je
složena z vysílání stavějícího na křesťanských hodnotách. Vysíláni má pokojný charakter spojený
s pozitivním pohledem na svět Program je určen celé rodině. Žadatel nepočítá s vysíláním reklam,
společnost je nekomerčním subjektem. Tv NOE zprostředkovává zdravé hodnoty a všeobecnou
snášenlivost mezi lidmi. Klade důraz na vzdělávání, na kulturní, duchovni a estetické prožitky.
Příležitost dostávají rovněž církve, neziskové a veřejně prospěšné organizace. Tv NOE počítá
s možností pořizovat vlastní nahrávky a živé vystoupení koncertních a divadelních představeni.
Některé pořady připravuje Tv NOE ve spolupráci s rádiem Proglas.
Procento převzatých pořadů je v rozmezí od 25 do 75%. Program Tv NOE sestává z pořadů
aktuálních i archivovaných, dále z pořadů připravených tuzemskými producenty a studii. Některé
pořady připravuje Tv NOE ve spolupráci s rádiem Proglas.
Vysílací schéma bude doplněno o charakteristiku programu v časech mimo vysílání. Obsahem
vysílání bude přehled pořadů, upoutávek, informaci o vysilateli, teletextové stránky, selfpromotion za
do doprovodu zvuku Radia Proglas, Radia Lumen nebo klidné audio modulace.
Ve významných nebo důležitých dnech (státní a církevní svátky) nebo při mimořádných událostech
bude vysílání operativně rozšířeno (např. při vysílání telemostů nebo přímých přenosů)

První rok vysílání:

Délka vysílání Tv NOE v prvním roce vysíláni připravuje nejméně dvě hodiny nového vysíláni denně
. bloky pořadů nebo i jednotlivé pořady opakuje v rámci dne, týdne nebo měsíce přibližně ještě
čtyřikrát. Celková doba vysíláni v prvním roce tak dosahuje deseti hodin denně a to v blocích od 8.00
do 12.00 a od 18.00 do 24.00 hodin. V ostatních časech jsou vysílány statické obrazy se zvukem
Radia Proglas.
druhý rok vysílání:

Počet hodin vysílání v druhém roce:
Po-Pá: 8.00-13.00 a 16.00- 24.00 hodin
So - Ne: 08.00 do 1.00 hodin
Týdně bude vysíláno 99 hodin a více.
třetí rok vysílání:
Vysílání ve třetím roce od uděleni licence by mělo být v těchto časech
Po-Pá: 07-00 do 13.00 a od 16.00 do 01.00 hodin
So-Ne: 07.00-01.00 hodin
Týdně bude vysíláno 111 hodin.
čtvrtý rok vysílání:

Po-Ne: 06.00 - 01.00 hodin
Týdně bude vysíláno 133 hodin
- v dalším zůstávají licenční podmínky beze změn 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.
Správní poplatek ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen dne 6. dubna 2007.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.. lze podat žalobu
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto
rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

V Praze dne 30. května 2007

y

předseda

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Licence
k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice

Provozovatel vysílání:

T E L E P A C E s.r.o., Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava, IČ: 268 497 55
Platnost licence:
Licence je udělena na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci rozhodnutí
Ru/1/06 vydaného dne 26. ledna 2006.
Označení (název) programu:
Tv NOE
Územní rozsah vysílání programu:
Evropa dle vyzařovacího diagramu antény satelitu ASTRA 3A; Česká republika
Časový rozsah vysílání programu:
24 hodin denně
Soubor technických parametrů:
Družice: Astra 3A
Pozice družice: 23,5° východní délky
Uplinkové středisko se nachází v Praze. Program Tv NOE nebude kódován.
Základní programová specifikace:
Tv NOE je nekomerční televizní program s etickým rozměrem stavějící na tradičních
křesťanských hodnotách — kulturní, informační, vzdělávací a zábavný pro celou
rodinu.
Provozovatel v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. vyhradí pro evropská díla nadpoloviční podíl
celkového vysílacího času a minimálně 10 % z celkového vysílacího Času bude vyhrazeno pro
vysílání pořadů evropské tvorby, nezávislé evropské tvorby a současné tvorby z ČR a ze zahraničí, od
jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.

Další programové podmínky
Cíl žadatele:
Cílem žadatele je vytvářet a provozovat nekomerční televizní program stavějící na
tradičních křesťanských hodnotách; program kulturní, informační, vzdělávací a
zábavný; nabízet program pro celou rodinu.
Profil vysílání:
Tv NOE je televizní program s etickým rozměrem. Vysílání má pokojný charakter
spojený s pozitivním pohledem na svět. Nabízí zdravý životní styl s cílevědomým
omezením zobrazování násilí a nemravností. Vysílání je tedy odlišné od vysílání
jiných stanic. K tomu přispívá i skutečnost, že žadatel nepočítá s vysíláním reklamy,
společnost je nekomerčním subjektem. Tv NOE zprostředkovává zdravé hodnoty a
všeobecnou snášenlivost mezi lidmi. Klade důraz na vzdělávání, na kulturní,
duchovní a estetické prožitky. Příležitost dostávají rovněž církve, neziskové a veřejně
prospěšné organizace. Tv NOE počítá s možnosti pořizovat vlastní nahrávky i živá
vystoupení koncertních a divadelních představení. Program je do jisté míry
komplementární s vysíláním Radia Proglas.

C/Vová skupina:
Program je určen celé rodině. Oslovuje široké spektrum diváků všech generací bez
ohledu na vzdělání. Všímá si různých sociálních skupin od střední vrstvy přes
sociálně slabé nebo handicapované občany až po národnostní menšiny. Zohledňuje
ty, kteří ve společnosti nemají výrazný hlas.

Převzaté

programy:

Procento pořadů převzatých od spřízněných studii v ČR a ze zahraničí neklesá pod
25 % a nepřesahuje 75 % celkového programu.
Program Tv NOE sestává z vlastních pořadů aktuálních i archivních, dále z pořadů
připravených tuzemskými nebo zahraničními producenty a studii a z pořadů
připravených obdobnými subjekty nebo jejich částmi obstarávajícími databanky a
filmotéky a z koprodukčních projektů. Některé pořady připravuje Tv NOE ve
spolupráci s Radiem Proglas.
Délka vysílání:
-

v prvním roce vysílání připravuje nejméně dvě hodiny nového vysíláni denně.
Bloky pořadů nebo i jednotlivé pořady opakuje v rámci dne, týdne nebo
měsíce přibližně ještě čtyřikrát. Celková doba vysílání v prvním roce tak
dosahuje deseti hodin denně, a to v blocích od 8 do 12 a od 18 do 24 hodin. V
ostatních časech jsou vysílány statické obrazy se zvukem Radia Proglas nebo
je modulace vypínána a zapínána pro technické účely.

-

Ve druhém roce vysílá ve všedních dnech ve dvou blocích nejméně od 08 do
13 a od 16 do 24 hodin, v sobotu a v neděli nejméně od 08 do 01 hodin.
Připravuje porady vzdělávací, pořady pro děti a mládež, porady publicistické a
diskusní, vzdělávací pořady, pořady duchovní, koncerty v délce ne méně než
21 hodin týdně.

-

Ve třetím roce vysílá nejméně od 07 do 13 a od 16 do 01 hodin. V sobotu a v
nedělí nejméně od 07 do 01 hodin. Připravuje porady vzdělávací, porady pro
děti a mládež, pořady publicistické a diskusní, pořady duchovní, koncerty v
délce ne méně než 28 hodin týdně.

-

Ve čtvrtém roce a v dalších letech vysílá nejméně od 06 do 01 hodin.
Připravuje porady vzdělávaci, pořady pro děti a mládež, pořady publicistické a
diskusní, porady duchovní, koncerty v délce ne méně než 35 hodin týdně.

V časech mimo uvedené se vysílá přehled pořadů, upoutávky, informace o vysílatefi,
teletextové stránky, selfpromotion; připojuje se zvuk Radia Proglas, Radia Lumen
nebo klidná audio modulace.

Ve významných nebo důležitých dnech (např. státní nebo církevní svátky) nebo při
mimořádných událostech (např. přímé přenosy, teiemosty) je vysílání dále operativně
rozšířeno.

Jedn. identifikátor
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady
Vyřizuje:
Datum, místo

267784 - RRTV
RRTV/5172/2018-zem
2017/1089/zem
2-2018/poř. č. 10
ORVL - OLR
23. ledna 2018, Praha

TELEPACE s.r.o.
Kostelní náměstí 1839/2
Moravská Ostrava
70200 Ostrava, CZ

Rozhodnutí o prodloužení licence
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 12 odst. 8 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
r o z h o d n u t í:

Rada prodlužuje TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti
licence, č.j. Ru/1/06 ze dne 26. ledna 2006, k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené 27. listopadu 2017 č.j.
RRTV/16502/2017-vra, ve znění doplnění ze dne 11. ledna 2018, č.j. RRTV/4443/2018-vra.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost TELEPACE s.r.o., IČ 268 49 755, se sídlem Kostelní náměstí 1839/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je provozovatelem televizního vysílání programu Tv NOE
šířeného prostřednictvím družice na základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/1/06 ze
dne 26. ledna 2006, platné do 29. ledna 2018.
Dne 27. listopadu 2017 č.j. RRTV/16502/2017-vra, ve znění doplnění ze dne 11. ledna 2018, č.j.
RRTV/4443/2018-vra, požádal účastník řízení o prodloužení doby platnosti předmětné licence o
dobu 12 let, tj. do 29. ledna 2030.
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění za prodloužení platnosti oprávnění k televiznímu vysílání, dne 22. listopadu
2017.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

