
SATT a.s. 
Okružní 11 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Rozhodnutí o udělení licence 

Č. j . : R u / 2 3 1 / 0 2 Ilé5( 
Zasedání Rady 17/ bod 41 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Způsob zastupování: Za společnost jedná předseda 
představenstva nebo j im pověřený člen 
samostatně 

Představenstvo: Ing. Josef Žák - předseda 
Ing. Ivana Lisnerová, ing. Aleš Sitař, 
Mgr. Jaromír Brychta 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 
§ 5 písm. b), § 18 odst. 4 a § 25 a § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení 
§ 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti SATT a.s., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Okružní 11, IČ: 60749105, 
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: 

Televize Vysočina 

Územní rozsah vysílání tv. programu : 

Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem 



Časový rozsah vysílání všech programů: 

24 hodin denně v souladu s údaji obsaženými v textu dvou stran pří lohy č. 1., která je nedílnou součásti 
tohoto rozhodnutí. 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

• Infokanál 

Obsahem vysílání bude zpravodajství a informace o dění v regionu {informace o kulturních a společenských 
akcích). Jedná se o informační program vysílaný v souladu s textem přílohy č. 1. 

Odůvodněni: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/10/96 ze dne 27. 6. 1996, ve znění pozdějších zaregistrovaných změn. 
Na základě této registrace je účastník řízení i provozovatelem převzatých televizních programů. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatel vysílání v kabelovém systému nebo 
prostřednictvím družice požádá o licenci k těm programům, které nejsou převzaté; žádost je třeba podat do 
12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. 

V této souvislosti požádal účastník řízení Radu o udělení .předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 27. 5. 2002, zaevidovaným v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2101, jakožto žádost o licenci č. NP 0052. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
Kopie notářského zápisu řádné valné hromady obchodní firmy SATT a.s. ze dne 18. 6. 2002 
kopii úplného znění Stanov akciové společnosti SATT a.s. platných ode dne 19. 6. 2001, 
výpis z obchodního rejstříku ze dne 22. 5. 2002, vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B, 
vložce 1592, 
výpis z evidence Rejstříku trestů členů představenstva, 
potvrzení Finančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, že plátce nemá ke dni 6. 5. 2002 na 
daňových účtech nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR, 
potvrzení VZP ČR, okresní pojišťovny Žďár nad Sázavou ke dni 15. 5. 2002; potvrzení Zdravotní 
pojišťovny METAL-ALIANCE, regionální pracoviště Brno ze dne 13. 5. 2002, potvrzení Zdravotní 
pojišťovny MV ČR, pobočka Brno ze dne 9. 5. 2002, potvrzení Odborové zdravotní pojišťovny, 
pobočka Brno ze dne 10. 5. 2002, potvrzení České národní zdravotní pojišťovny ke dni 16. 5. 
2002, potvrzení Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, pobočka Brno ke dni 14. 5. 2002, že 
k uvedeným datům nemá plátce u uvedených subjektů sjednaný splátkový kalendář a nemá 
žádné nedoplatky na pojistném ani na penále, 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Žďáre nad Sázavou, že plátce nemá vůči 
OSSZ ke dni 30. 1. 2002 splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
čestné prohlášení jednatele společnosti, že společnost nemá žádné splatné nedoplatky u 
ostatních příslušných orgánů, které nejsou uvedeny v seznamu příloh, 
čestné prohlášení, že na majetek společnosti nebyl ke dni podání žádosti o licenci prohlášen 
konkurz ani zahájeno konkurzní řízení ani řízení o vyrovnání a že nebyl podán návrh na vstup 
společností do likvidace, 
čestné prohlášeni, že společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace, že společnost 
není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených 
provozovatelem ze zákona, 



návrh základní programové skladby a vysílacího' schématu, způsobu organizačního a 
technického zajištění vysílání, 
údaje o financování vysíláni, plánovaného obsazení kanálů, obsažených v žádosti o licenci. 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 1.10. 2002, 
Rada konstatovala, že účastník řízení jednal ve shodě s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., 
že podal žádost ve lhůtě stanovené v zákoně, že 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 žádostí o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci 
udělila v souladu s § 12 odst. 5 písm b) na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečností, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinností zákona č. 231/2001 Sb., a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, jež 
nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední moci, v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů je osvobozen od zaplacení správního poplatku za podání žádostí o udělení oprávnění 
k provozování televizního vysíláni ve výši 50.000,- Kč. 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 24.9.2002 

Poučení: 



Příloha č. 1 
Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j. Ru/231/02 

(Počet stran: 2) 



Vysílací schéma INFO kanálu 
v 

pro město Žďár nad Sázavou 
Po 0,00- 10,00 INFOTEXT - textové vysílání INFO kanálu ( ve smyčce ) 

¡0.00- i 1.00 obrazově vysílenu z regionu ( ve smyčce. Ix za I4dni) 
- Místní zprávy - 3. repríza z minulého týdne 

11.00- 24,00 INFOTEXT 

Út 0.00- 18.15 INFOTEXT 
18,15- 18,30 odvysíláni aktuálního pořadu — 1. repríza z minulého týdne 
18,30- 24.00 INFOTEXT 

St 0,00- 18,15 INFOTEXT 
18,15- 18.30 odvysílání aktuálního pořadu — 2. repríza z minulého týdne 
18,30- 24,00 INFOTEXT 

Čt 0,00- 18.15 INFOTEXT 
:.\ / i 18.31) obrazově vysílá ni z regionu ( l.x za 14 dni) 

- Misiní zprávy — premiéru 
18,30 - 18,45 odvysílání aktuálního pořadu - premiéra 
18,45- 24,00 INFOTEXT 

Pá 0,00- 18.15 INFOTEXT 
18,15 - 19.15 obrazové \ysiláni z regionu ( ve smyčce, ix za 14 dní) 

- Mistni zprávy - I. repríza 
19,15- 24.00 INFOTEXT 

So 0,00- 10,00 INFOTEXT 
¡0.00 - 11.00 obrazové vysíláni z regionu ( ve smyčce, l.x zu i 4 dni) 

• Místili zprávv — 2. repríza 
11,00- 24,00 INFOTEXT 

Ne 0,00- 24,00 INFOTEXT 

Obrazové vysílání z regionu: • délka smyčky - cca 15 min ( Ct lx za 14 dní cca 15 
min premiéra; Pá, So, Po lx za 14 dní 1 hodinu ve 
smyčce ) 

• obsah -1 x za 14 dní aktuální informace z regionu 
• během měsíců červenec, srpen obrazové vysílání 

z regionu nevysíláme 

Infotext: • délka smyčky cca 45 - 60 min 
* obměna infotextu probíhá denně 



Vysílací schéma INFO kanálu 
pro město Bystřice nad Pernštejnem 

Po 0,00 - 24,00 INFOTEXT - textové vysílám INFO kanálu (ve smyčce) 

Út 0,00 - 24,00 INFOTEXT 

St 0,00 - 24,00 INFOTEXT 
v 

Ct 0,00-24,00 INFOTEXT 

Pá 0,00-24,00 INFOTEXT 

So 0,00-24,00 INFOTEXT 

Ne 0,00 - 24,00 INFOTEXT 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, ÍČX" +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, h:tp://www.rrtv.cz 

'""účastník řízení: ' 
SATT, a.s. 
IČ 60749105 
Okružní 11 

591 01 Žďár nad Sázavou 

ROZHODNUTÍ 

Spisová značka: 2006/1035/sve/STT 

Č.J.: w&JVf&p 
Zasedání Rady AI poř. č. 22 
Vyřizuje.D. Svédíková/8936/06 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 plsm. b) a § 21 
odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
zrněné 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 dne 20. února 2007 

s o u h l a s : 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/231/02 ze 
dne 1. října 2002, ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, společnost SATT, a.s. 
dopisem doručeným Radě dne 13. prosince 2006, č.j. 8936, ve znění č.j 2006 ze dne 8. února 2007, 
spočívající ve 

a) změně územního rozsahu vysílání 

územním rozšířením o katastrální území Nové Město na Moravě 

b) změna licenčních podmínek 

a to ve změně programu T E L E V I Z E VYSOČINA na: 

Základní 
programová 
specifikace: 

Informační program 

Kombinace textového (Infotext) a obrazového vysílání, přičemž textové 
vysílání je doplněno o jednoduchou grafiku (obrázky, vídeosekvence) 
podkreslené hudbou 

Program: 
Infotext: 

technické a organizační informace provozovatele infokanálu, informace 
z úřadů, zpravodajství z regionu, kuchařka, kulturní a sportovní tipy, 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


programy kulturních zařízení, počasí, reklama. 

Poznámka: smyčka Infotextu nemusí vždy obsahovat všechny uvedené 
rubriky. 

Obrazové vvsflánf: 

vysílání reaguje na aktuální společensko - kulturní dění v regionu a přibližuje 
nezávislé sdružení a instituce. 

Vysílací schéma: 
Infotext: 

vysílání textové smyčky je 24 hodin denně, přičemž je pravidelně přerušována 
obrazovým vysíláním. Do textové smyčky jsou vkládány krátké obrazové 
upoutávky na pořady vysílané v Obrazovém vysílání. 

Délka textové smyčky je 20 - 40 minut. 

Aktualizace textové smyčky je každý všední den. Pouze v mimořádných 
situacích je smyčka aktualizována v delších intervalech. 

Obrazové vvsílání: 

obrazové vysílání přerušuje smyčku infotextu v době od 10.00 do 23.00 hodin 
pravidelně každé 4 hodiny. 

Délka jednoho bloku obrazového vysílání se pohybuje v délce od 15 do 60 
minut, nejčastěji 45 minut. 

Obrazové vysílání začíná zpravidla zpravodajskou částí, která informuje o 
aktuálním společensko - kulturním dění. Délka zpravodajské části se 
pohybuje v rozmezí 5 - 1 5 minut. 

Po zpravodajské části následují pořad(y) z vlastní nebo cizí produkce. J s o u to 
zejména živě vysílané diskusní pořady na aktuální téma, amatérské filmy, 
publicistický pořad, hudební pořad, Informační pořad, dokument, apod. Tato 
část vysílání se pohybuje v délce 1 5 - 4 5 minut. 

Aktualizace vysílání je každý čtvrtek v 18.00 hodin. Reprízy jsou vysílány do 
následujícího čtvrtka v uvedených časech. 

Noční hodiny od 00.00 do 06.00 hodin jsou využívány pro vysílání pořadů, 
které svou délkou přesahují 60 minut. Jedná se zejména o záznamy zasedání, 
tiskové konference apod. Délka je stanovována dle potřeby. 

V případě nepředvídatelných událostí (živelná katastrofa, válečný konflikt 
apod.), může být smyčka Infotextu přerušena na nezbytně nutnou dobu 
obrazovým vysíláním, které informuje občany o aktuální situaci. 

V průběhu zimních svátků není vysílána zpravodajská část. 

V období letních prázdnin není vysílána zpravodajská část a obrazové vysílání 
je aktualizováno jednou za 14 dní. 



Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 22. ledna 2007. 

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. 

P o u č e n í : 

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. 

V Praze dne 21. února 2007 



S p . znVIdent.: 2010 /809 /sve /STT 
Naše zn . : sve/2783/2010 S A T T a . s . 
Zasedání R a d y č. 16 - 2010 / poř.č.: 127 lč: 60749105 

Okružní 11 
591 01 Žďár nad Sázavou 
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 SATT a.s. licenci č.j. Ru/231/02, k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů programů TELEVIZE 
VYSOČINA o výčet katastrálních území a okresů: 

Katastrální území Kód Okres 

Město Žďár 795232 Žďár nad Sázavou 

Zámek Žďár 795453 Žďár nad Sázavou 

Nové Město na Moravě 706418 Žďár nad Sázavou 

Bystřice nad Pernštejnem 616958 Žďár nad Sázavou 

Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
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., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona; 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. 
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Provozovatel televizního vysílání s licencí, společnost SATT a.s. dne 29. července , pod č.j. 6253, 
doručil Radě údaje 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. 

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 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2010.09.24 15:40:49 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova n^j 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + tpo 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

SATT a.s. 
Okružní 1889/11 
59101 Žďár nad Sázavou 1 

S p . zn./ldent.: 2012 /773 /sve /SAT 
Č.j.: sve/4155/2012 
Zasedání Rady č. 21 - 2012 / poř.č.: 62 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
b) a § 21 odst. 1 písm. c) 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 

R a d a vydává společnosti S A T T , a .s . , IČ 60749105, sídlo Žďár nad Sázavou 1, Okružní 
1889/11 , PSČ 591 0 1 , s o u h l a s podle § 21 odst . 1, p ísm. c) zákona č. 231/2001 S b . s e 
změnou l icence č.j. Ru/231/02 ze dne 1. října 2002, spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání rozšířením vysílání programu T E L E V I Z E VYSOČINA o výčet 
katastrálních území a okresů: 

778578 Velká L o s e n i c e , okres Žďár nad Sázavou 

778559 Nové Dory u Velké L o s e n i c e , okres Žďár nad Sázavou 

- dle podání č.j. 8870 doručeného dne 8. října 2012 

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysí lání s licencí povinen předem 
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádost i o l icenci. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 23. října 2012. 

r o z h o d n u t í 

4155-1 

mailto:info@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Odůvodnění : 

Vzh ledem ke skutečnost i , že se účastníkovi řízení vyhovuje v p lném rozsahu, není t řeba 
odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu v platném znění. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze v lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
má odkladný účinek. 

V Praze dne: 13.11.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.11.30 11:28:41 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 420 2jn 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

SATTa.s. 
Okružní 1889/11 
59101 Žďár nad Sázavou 

S p . zn./ldent.: 2013 /699 /RUD/SAT 
Č.j.: RUD/4392/2013 
Zasedání Rady č. 18 - 2013 / poř .č.: 29 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s 
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 1. října 2013 toto 
rozhodnutí: 

Rada vydává provozovateli SATT a.s., IČ 60749105, sídlem Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
souhlas se změnou skutečností uvedených v licenci č.j. Ru/231/02/2636 k provozování televizního 
vysílání programu Televize Vysočina, respektive souhlas se změnou znění Dalších programových 
podmínek a vysílacího schématu, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 9. srpna 
2013, č.j. 8085/2013, ve znění opravené žádosti ze dne 13. září 2013, č.j. 9344/2013. 

Provozovatel požádal Radu o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek, respektive se změnou 
znění Dalších programových podmínek a vysílacího schématu licence k provozování televizního 
programu Televize Vysočina, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, která mu byla udělena pod 
č.j. Ru/231/02/2636 dne 24. září 2002. 

Schválené změny jsou následující: 

Další programové podmínky a vysílací schéma: 

Kombinace textového (Infotext) a obrazového vysílání, přičemž textové vysílání je doplněno o grafiku 
(obrázky, videosekvence). 

Technické a organizační informace provozovatele, důležité informace úřadů, regionální zpravodajství, 
recepty, kulturní a sportovní tipy, programy kulturních a sportovních zařízení, předpovědi počasí, 
zajímavosti a reklama. Aktualizace probíhá dle potřeby několikrát týdně. 

Spodní část obrazovky je vyhrazena pro aktuální informace formou běžícího titulku. Aktualizace probíhá 
několikrát za dne z veřejně dostupných RSS zdrojů. 

Pozn.: Smyčka infotextu nemusí vždy obsahovat všechny výše uvedené rubriky a může se částečně 
měnit podle územního rozsahu. 

Infotext: 

4392-1 

http://www.rrtv.cz


Obrazové vysílání: 

Obrazové vysílání se skládá z těchto formátů: 
1. Regionální zpravodajství a publicistika - všeobecné zpravodajství zaměřené na aktuální dění 

v regionu, informace z městských a obecních úřadů, kulturního, společenského a sportovního 
života formou zpravodajských pořadů 

2. Magazíny - pořady magazínového typu zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a jiné 
zajímavosti a události 

3. Diskuse - moderované živé, případně ze záznamu vysílané diskusní pořady zaměřené na 
aktuální dění v regionu, rozhovory s politiky, významnými osobnostmi, podnikateli apod. 

4. Ostatní - upoutávky, dokumenty, zábavné pořady, hudební pořady, krátké filmy, videoklipy, 
nekomentované záznamy kulturních a sportovních akcí, záznamy jednání zastupitelstev, 
soutěže, reklama, teleshopping 

Program vysílání a začátky jednotlivých bloků budou pravidelně publikována na webových stránkách a 
Infokanálu. 

Pozn.: Obrazové vysílání nemusí vždy obsahovat všechny formáty 

Příklad časového harmonogramu vysílání: 

Blok videoklipů 25 minut 
Reklamní blok 5 minut 
Zpravodajství TVV 20 minut 
Pozvánky do kina 5 minut 
Reklamní blok 3 minuty 
Magazín nebo diskusní pořad 25 minut 
Zpravodajský blok 15 minut 
Reklamní blok 3 minuty 
Infotext (ve smyčce) 19 minut 
Celkem 120 minut 

Začátky obrazového vysílání v těchto časech 5:30, 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 

V případě nepředvídatelných událostí (živelná katastrofa, válečný konflikt apod.), může být na nezbytně 
dlouhou dobu toto vysílací schéma upraveno podle aktuální potřeby. 

V období letních prázdnin a vánočních svátků nebude zpravidla docházet k pravidelné aktualizaci 
Infotextu a Obrazového vysílání. V této době budou zařazovány výhradně archivní pořady. 

Televize Vysočina nebude zařazovat program jiného provozovatele vysílání. 

Televize Vysočina nebude poskytovat žádné služby přímo související s programem. 

V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze změn. 

Odůvodnění: 
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Vzhledem ktomu, 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 souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený 
se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen 5. září 2013. 

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. Podání žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne: 1.10.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.10.09 10:56:21 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ n o „ Location: Praha 
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Rozhodnutí o prodloužení l icence 

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 

Rada prodlužuje provozovateli SATT a.s., IČ: 60749105, sídlo: Žďár nad Sázavou, Okružní 1889/11, 
PSČ: 591 01, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence č.j. Ru/231/02/2636 ze 
dne 24. září 2002, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 1. července 2014, č.j. 5608 ve znění doplnění 
č.j. 5750 ze dne 4. července 2014. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, právnická osoba SATT a.s., IČ: 60749105, sídlo: Žďár nad Sázavou, Okružní 1889/11, 
PSČ: 591 01, je provozovatelem místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24. září 2002, platné 
do 2 1 . října 2014. 

Dne 1. července 2014, č.j. 5608 ve znění doplnění 5750 ze dne 4. července 2014 požádal provozovatel 
SATT a.s. o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. do 21 . října 2026. 

Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění za prodloužení platnosti oprávnění k místnímu televiznímu vysílání, dne 27. června 2014. 

r o z h o d n u t í : 
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Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., žaloba přípustná. 

V Praze dne: 22.7.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.07.30 12:21:05 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 


