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

267930 - RRTV
RRTV/5238/2018-zem
2017/1084/zem
2-2018/poř. č. 3
ORVL - OLR
23. ledna 2018, Praha

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

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
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 „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto
r o z h o d n u t í:
Rada u d ě l u j e společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava – Poruba,
992/1, PSČ 708 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., l i c e n c i k provozování regionálního
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se
uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:

Info TV

Územní rozsah vysílání:

Brno a Jihomoravský kraj v souladu se
stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu
č.j. ČTÚ-77 321/2017-613 ze dne 8. prosince
2017, dle přiloženého diagramu využití rádiových
kmitočtů

Hlavní jazyk vysílání:

český jazyk

Časový rozsah vysílání programu:

24 h denně

Základní programová specifikace:

Regionální televize informačně zábavního
charakteru

Další programové podmínky:
Další programové podmínky:
Program bude zaměřen na dění v Brně, potažmo na jižní Moravě.

Program bude sestávat z programových celků:
- regionální zpravodajství
- publicistika
- aktuality ze společenského dění
- lifestylové prvky
- dopravní informace
- dokumenty
- reklama a teleshopping
Návrh programového schématu vysílání
Průběžný tok informací, publicistiky, aktualit, dokumentů a dopravních informací.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
V programu nebudou zařazeny pořady převzaté od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
V rámci služeb souvisejících s programem je počítáno s realizací elektronického programového
průvodce (EPG).

Odůvodnění:
Účastník řízení, TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava – Poruba, 992/1, PSČ 708
00, 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
doručeným Radě dne 23. listopadu a 4. prosince 2017 pod č.j. RRTV/16413/2017-vra, a č.j.
RRTV/17717/2017-vra, ve znění doplnění ze dne 20. prosince 2017, č.j. RRTV/17972/2017-vra,
a upřesnění zaprotokolovaném v rámci nařízeného ústního jednání dne 23. ledna 2018 týkajícího
se názvu programu a programové skladby.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne
23. ledna 2018 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 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, ve dvou částkách 50 000,- Kč a 40 000,- Kč, a to dne 23. listopadu a 6.
prosince 2017.

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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-77 321/2017-613 ze dne 8. 12. 2017
Diagram využití rádiových kmitočtů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O. BOX 181
Praha 2 - Vinohrady
120 21

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Praha

RRTV/16531/2017/-zem / 23. 11.
2017

ČTÚ-77 321/2017-613

Miler / 224 004 677

8. prosince 2017

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání společnosti TP Pohoda s.r.o.

Na základě Vaší výše uvedené žádosti o stanovisko ve věci řízení o udělení licence
společnosti TP Pohoda s.r.o. k provozování zemského digitálního televizního vysílání zasíláme
v příloze diagram využití kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání,
společnosti TP Pohoda s.r.o., prostřednictvím vysílačů DVB-T v Multiplexu 4.

Ing. Jiří Duchač v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

1x příloha (2 listy)

Vypraveno dne 11. 12. 2017

IČO: 70106975

1/1

Příloha ke spisu čj. ČTÚ-77 321/2017-613

Územní rozsah vysílání – Vysílací síť 4

Územní rozsah vysílání – Vysílací síť 4 (DETAIL: Brno a Jihomoravský kraj)

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

305734-RRTV
RRTV/7140/2019-zem
2019/371/zem
10-2019/poř. č. 16
ORVL - OLR
4. červen 2019, Praha

TP Pohoda s.r.o.
bp57x87

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 společnosti 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 regionálního zemského digitálního televizního vysílání
programu Info TV šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/5238/2018zem, spis. zn.: 2017/1084/zem, ze dne 23. ledna 2018, a to v rozsahu žádosti doručené Radě
dne 13. května 2019 pod č.j. RRTV/2019/371/zem, ve znění upřesnění ze dne 28. května 2019,
č.j. RRTV/6928/2019-dol.

Změna licenčních (dalších programových) podmínek:
Do programové skladby bude v části programu jako podkres použito převzaté vysílání Rádia
Dálnice, provozovatele Route Radio s.r.o.
Vysílání Info TV (každá vysílací hodina) se bude skládat ze dvou součástí a to:
1/ ze synchronního vysílání zvukové a obrazové složky (zpravodajství, publicistika, reklama,
teleshopping);
2/ z automaticky obnovované informační grafiky v obraze, podložené převzatým vysíláním Rádia
Dálnice ve zvukové stopě (dopravní mapy, dopravní kamery, dopravní textové informace, počasí,
horoskopy, informační servis, zajímavosti, zpravodajský ticker).

Převzaté vysílání Rádia Dálnice bude využito v rozmezí cca 30 až 60 procent vysílání v každé
vysílací hodině podle rozsahu naplnění synchronního vysílání zpravodajstvím, publicistikou,
reklamou či teleshoppingem.

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, je provozovatelem regionálního zemského digitálního
televizního vysílání programu Info TV šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j.
RRTV/5238/2018-zem, spis. zn.: 2017/1084/zem, ze dne 23. ledna 2018.
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 13. května 2019.

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

