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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 pism. b), § 18 odst. 
4 a § 25 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 ustanoveními § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správního řádu), vydala toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Jiří Středa VIDEO - JS, IČ: 105 18 266, se sídlem Pod Městem 625, 542 32 
Úpice, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů. Licence 
se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 
VIDEO JS-Účko 

Územní rozsah vysílání tv programu: 
Kabelové systémy společnosti SATER v.o.s. 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 
Lokálně zábavní a informační program 

Jiří Středa VIDEO - JS pro program VIDEO JS - Účko nepřebírá žádné části programu od jiného 
provozovatele vysílání. 

Jiří Středa VIDEO - JS pro program VIDEO JS - Účko bude vysílat Videotext, popř. teletext 

Programová skladba: 
A (znělka) 12s hudební doprovod s obraz, motivy města 
B (hlasatelka) 25s úvodní slovo, seznámení s obsahem úvodního bloku - pouze důležité reportáže 
C (jingle) 2s hudební předěl 
D (hlavní blok) 14min hlavní vysílací blok reportáží z Úpice, které je možno operativně měnit tak, aby 
divák dostával aktuální informace 
E (jingle) 2s hudební předěl 



F (ostatní) 5min další zajímavosti z Úpice: zprávy z hvězdárny, sport, osobnosti města, spolky, ostatní, 
přímé živé vstupy, reklamní záležitosti 
G (hlasatelka) 12s celkové ukončení vysílacího bloku 
H (jingle) 7s závěrečná znělka 

programové schéma bude doplněno nad rámec dvaceti minut: videotextem obsahujícím písemné informace 
pro občany, vlastními cestopisnými filmy, filmy vlastní výroby a dalšími filmy (v době 18:00-06:00) 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Jiří Středa VIDEO - JS, požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., 
podáním doručeným Radě dne 14. března 2008 (č.j. 1736) a doplněným dne 3. dubna 2008 (č.j. 2222). 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 22. dubna 
2008 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 mocí rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 13. března 2008. 

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

V Praze dne 22. dubna 2008 

Ing. Václav Žák 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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VIDEO - J S - Jiří Středa 
IČ: 10518266 
Pod městem 625 
54232 Úpice 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 
2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. f) 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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
vydala toto 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli VIDEO - J S - Jiří Středa, IČ: 
10518266 územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2008/392/cun/VID k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 
Úpice okr. Trutnov 

Odůvodnění: 

Provozovatel televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému, v jehož licenci není 
územní rozsah vysílání stanoven údaji podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., je 
povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 132/2010 Sb., 
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení licenčních podmínek. Rada licenci 
provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doručeny. 
Provozovatel dne 6.8.2010, č.j. 6572, doručil Radě výčet katastrálních území a okresů dle § 
14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost stanovenou v § 21 odst. 2 
zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve 
výroku. 

r o z h o d n u t í 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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