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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, vydává toto 

Rada uděluje Městu Štětí, IČ 00264466, sídlo: Štětí, Mírové náměstí 163/0, PSČ 411 08, podle § 25 
zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů na 12 let 

název (označení) programu: 

KTV Štětí 

základní programová specifikace: 

Informační program ze života města a okolí 

časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

územní rozsah vysílání - výčet katastrálních území a okresů: 

k.ú. 763691 Štětí I a k.ú. 798843 Štětí II - okres Litoměřice 

hlavní jazyk vysílání: 

r o z h o d n u t í : 

čeština 

http://www.rrtv.cz


Další programové podmínky: 

Programové schéma tvoří nepřetržitá dvouhodinová smyčka složená ze zpravodajského bloku a 
z bloku informací ze sportu, kultury a jiných aktivit; aktualizace jedenkrát týdně. 

Vysílací schéma sudé hodiny: 
- zpravodajství KTV Stětí 
- zpravodajství z regionu Podřipska, Roudnice nad Labem 
- zpravodajství z regionu města Hoštka 

Vysílací schéma liché hodjny je volně složený blok ze sportu, kultury a jiných aktivit: 
- repríza zpravodajství ze Stětí 
- dětská televize, studentská televize 
- záběry bez komentáře 
- záznamy sportovních utkání a kulturních událostí 
- pozvánky na připravované společenské akce 

Návrh programového schématu KTV Štětí je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Žádná část programu nebude převzata od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o službách přímo souvisejících s programem: 

Nebudou poskytovány. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých  
producentů a současné tvorby: 

U městského informačního programu se podpora evropské tvorby nesleduje. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, Město Štětí, IČ 00264466, sídlo: Štětí, Mírové náměstí 163/0, PSČ 411 08, požádal Radu 
o udělení licence k provozování místního televizního programu KTV Štětí prostřednictvím kabelových 
systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 5. prosince 2013, 
č.j. 12366, ve znění č.j. 12965 doručeného dne 20. prosince 2013 a č.j. 256 doručeného dne 10. ledna 
2014. 

Na základě předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 4. února 2014 
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 
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. 
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Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb. 
v platném znění, dne 21 . listopadu 2013. 

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: 4.2.2014 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 19.2.2014, programové schéma) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2014.02.21 13:35:28 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Návrh programového schématu vysílání KTV Štětí příloha č. 1 

d e n c a s p o ř a d p o z n á m k a z d r o j | 

pondělí - neděle sudá hodina zprávy KTV Štětí zpravodajství z města Stětí a okolí, max. 30 min. video pondělí - neděle sudá hodina 
zprávy z regionu Podřipsko - Roudnice nad Labem zpravodajství z města Roudnice nad Labem, max. 15 min. video 

pondělí - neděle sudá hodina 

zprávy z regionu města Hoštka zpravodajství z města Hoštka a okolí, max. 15 min. video 

pondělí - neděle lichá hodina repríza zpravodajství ze Stětí z předcházejícího týdne zpravodajství z města Štětí a okolí, max. 30 min. video pondělí - neděle lichá hodina 
dětská televize, studentská televize ze Štétl ukončení vysílání nepravidelně dle délky pořadu video 

pondělí - neděle lichá hodina 

záběry bez komentáře ze Štětí ukončení vysílání nepravidelně dle délky pořadu video 

pondělí - neděle lichá hodina 

záznamy sportovních utkání a kulturních událostí ze štětí a okolí ukončení vysílání nepravidelně dle délky pořadu video 

pondělí - neděle lichá hodina 

pozvánky na připravované společenské akce ve Stětí a okolí ukončení vysílání nepravidelně dle délky pořadu video 
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