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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 (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada uděluje právnické osobě Obec Hať, IC 00635511, se sídlem Lipová 357/86, 74716 Hať, 
l i c e n c i k provozování místního 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: 

Hlavní jazyk vysílání: 

Časový rozsah vysílání programu: 

INFO HAT 

čeština 

24 h denně 

Základní programová specifikace: informační program 

Územní rozsah vysílání: k.ú. 637491 Hať, okres Opava 

Další programové podmínky: 

Jde o vysílání základních obecných a aktuálních informací pro občany obce, dále to budou záznamy z 
akcí organizovaných obcí popřípadě akcí, které organizují zájmové spolky a občanská sdružení v obci 
Hať pro občany. 

Obecné a aktuální informace pro občany obce budou vysílány po dobu 24 hodin, délka smyčky textových 
a audiovizuálních informací v rozmezí od 10 - 90 minut, začátek vysílání smyčky v 0:00 hodin, 
aktualizace informací smyčky každodenní, audiovizuální záznamy z akcí budou vysílány každý den po 
dobu 1 - 3 hodiny. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

2235-1 
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Žadatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 

Nebudou poskytovány služby přímo související s programem. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, právnická osoba Obec Hať, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím šířeného prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 13. března 2015, č.j. RRTV/4670/2015-P, ve znění 
upřesnění ze dne 25. května 2015, č.j. R RT V/4894/2015-P. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 16. června 
2015 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 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 3. dubna 2015. 

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 
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ROZHODNUTÍ 
 
 
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 24. ledna 2017 toto rozhodnutí:  

 

Rada vydává provozovateli Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, PSČ 747 16, souhlas se 

změnou licenčních podmínek licence sp.zn. 2015/449/zem/Obe, č.j. RRTV/2235/2015-zem, k 

provozování televizního vysílání programu INFO HAŤ, šířeného prostřednictvím kabelových 

systémů, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele 

doručené Radě dne 27. prosince 2016, č.j. RRTV/2017/51-01/rud. 

 

Dne 27. prosince 2016 byla Radě pod č.j. RRTV/2017/51-01/rud, doručena žádost provozovatele Obec 

Hať, IČ 635511, Lipová 357/86, Hať, PSČ 747 16, o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek 

televizního vysílání programu INFO HAŤ šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 

  

Obec Hať vysílá program INFO HAŤ na základě licence č.j. RRTV/2235/2015-zem, sp.zn. 

2015/449/zem/Obe, ze dne 16. června 2016, opravňující k provozování místního televizního vysílání 

šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 

 

Provozovatel požádal o úpravu části licenčních podmínek „Další programové podmínky“. 

 

Žádost provozovatele Rada projednala na svém 2. zasedání konaném dne 24. ledna 2017 a 

požadované změny schválila.  

 

Stávající znění Dalších programových podmínek se nyní nahrazuje tímto textem: 

 

„Informační program INFO HAŤ je určen k vysílání základních obecných informací o dění v obci, 

informací o kulturních, sportovních, společenských a jiných akcích, které organizují obec Hať, 

Základní škola a mateřská škola Hať, p.o., Římskokatolická farnost Hať, zájmové spolky, dále 

lékaři působící v obci Hať a firmy poskytující služby pro občany v obci Hať a dále k uveřejňování 

informací o akcích v okolních obcích a městech. 

 



Informace pro občany budou vysílány po dobu 24 hodin, délka smyčky videotextových informací 

bude v rozmezí od 3-60 minut, aktualizace informací smyčky bude probíhat podle potřeb (došlé 

nové informace), minimálně však 2 krát týdně.“ 

 

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

 

Odůvodnění: 

 

Vzhledem k tomu, 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 dne 15. prosince 2016. 

 

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. 

 

 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 


