
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

^ Účastník řízení: ~ l 

Strakonická televize, s.r.o. 
Mírová 831 
386 01 Strakonice 

L J 

Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j.: Ru/194/0 
Zasedání Rady 21/ bod 2 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 
§ 5 písm. b), § 18 odst. 4, § 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 podle ustanovení § 46 zákona 
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 4. listopadu 2004 toto 

Rada u d ě l u j e společnosti Strakonická televize, s.r.o. se sídlem ve Strakonicích, Mírová 831, 
IČ: 26076357, l i c e n c í 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: 
Strakonicka televize 

Územní rozsah vysílání tv programu: 
město Strakonice 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 hodin denně 

Soubor technických parametrů: 
- kabelové systémy UPC Česká republika, a.s. ve Strakonicích 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

bezplatný informační systém města Strakonic dle ustanoveni § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

kombinace textového a obrazového textového a obrazového zpravodajství 

r o z h o d n u t í : 
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Obrazové zpravodajství s názvem Týden ve Strakonicích, blok o délce přibližně 30 minut v časech: 
7:40 h, 9:00 h, 12:30 h, 15:30 h, 18:30 h a 22:30 h (6 bloků) rozdělené podle tématických bloků 
(společnost, kultura, sport - jednotlivé bloky budou tvořit reportáže, fleše i čtené zprávy) 

programová skladba: 
2 - 3 reportáže o délce cca 3 min. 
krátké obrazové zprávy (fleše) o délce cca 40 vteřin 
krátké čtené zprávy doplněné digitálními fotografiemi 
rozhovory s hosty (výhled do budoucna) 

premiéra vždy v neděli večer 
aktualizace 1x týdně 

textové zpravodajství ve formě smyčky složené z několika desítek snímků bude vyplňovat dobu mezi 
vysílacími časy obrazového zpravodajství, tj. 21 - 22 hodin vysílacího času denně 

informace z M Ů , Úřadu práce, kultury, o počasí, zprávy z městské a státní policie, programy kin a 
divadel, oznámení neziskových organizaci, sportovní zprávy včetně provozní doby plaveckého bazénu 

v případě mimořádných situací je možné do vysílání zařadit tzv. naléhavý text v podobě nekonečného 
pasku ve spodní části obrazovky 

Odůvodněni: 

Účastník řízení požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysíláni prostřednictvím družice 
v souladu s ustanovením zákona o vysílání, podáním doručeným Radě dne 22. července 2004, ve znění 
pozdějších doplňků. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajský soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 
12396, ze dne 19. července 2004 
výpis z evidence Rejstříku trestů jednatele Roberta Maloty - bez záznamu; 
potvrzeni Finančního úřadu ve Strakonicích, že plátce nemá ke dni 18. června 2004 na 
daňových účtech nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR; 
potvrzení VZP, okresní pojišťovny Strakonice ke dni 15. července 2004, nevykazuje dlužné 
pojistné ani penále z prodleni plateb vůči jednotlivým subjektům; 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ke dni 16. července 2004, že plátce nemá 
splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; 
čestné prohlášení žadatele, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění u ostatních orgánů; 
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 
společnosti do likvidace, že společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace, že 
společnost není společníkem provozovatele vysíláni ze zákona ani obchodních společnosti 
zřízených provozovatelem ze zákona; 
návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání; 
Úplné znění Zakladatelské listiny ze dne 22. března 2004. 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 19. října 
2004, Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13 odst. 3, 
že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanoveni § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 
zákona o vysílání a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanoveni § 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 o vysílání 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. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 27. července 2004. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne 

i 



Strakonická televize, s.r.o. 
IČ: 26076357 
Mírová 831 
386 01 Strakonice 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2010/1155/FIA/STV 
Naše zn.: FIA/3580/2010 
Zasedání Rady č. 20 - 2010 / poř.č.: 55 

Rada pro rozhlasové a televizní vysí lání (dále j en Rada) v souladu s ustanovením § 21 
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních s lužbách na vyžádání (dále 
j en zákon č. 132/2010 Sb.) , § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysí lání a o změně dalších zákonů, v p latném znění (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, vydala toto 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysí lání doplňuje provozovatel i Strakonická televize, s.r.o., 
IČ: 26076357, územní rozsah vysí lání l icence č.j.: Ru/194/04/2621 k provozování televizního 
vysí lání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

Název kat. území Okres 
Strakonice Strakonice 
Nové Strakonice Strakonice 

Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. zákona č. 132/2010 Sb. je provozovatel televizního vysí lání prostřednictvím 
kabelového sys tému, v jehož l icenci není územní rozsah vysí lání s tanoven údaji podle § 14 
odst. 1 p ísm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění úč inném ode dne nabytí účinnost i tohoto 
zákona, povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnost i tohoto zákona; 
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení l icenčních podmínek. Rada l icenci 
provozovatele televizního vysí lání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy j í byly tyto údaje doručeny. 
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Provozovatel Strakonická televize, s.r.o. dne 8. října 2010, pod č.j. 8556 (upřesnění podání 
dne 12. října 2010, č.j . : 8620) , doruči l Radě výčet katastrálních území a okresů dle § 14 odst. 
1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost s tanovenou v § 21 odst. 2 zákona č. 
132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, j ak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 19.10.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.11.09 15:16:54+01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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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 

Strakonická televize, s.r.o. 
Mírová 831/0 
38601 Strakonice 

S p . zn./ldent.: 2013/700/RUD/Str 
Č.j.: RUD/4840/2013 
Zasedání Rady č. 20 - 2013 / poř.č.: 19 

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 5. listopadu 2013 toto 
rozhodnutí: 

Rada vydává provozovatel i Strakonická televize, s.r.o., IČ 260 76 357, sídlem Strakonice, Mírová 
831, PSČ 386 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v l icenci č.j. Ru/194/04/2621 k 
provozování televizního vysílání programu Strakonická televize, respektive souhlas se změnou 
programové skladby, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 14. srpna 2013, č.j. 
8178/2013, ve znění opravené žádosti ze dne 17. října 2013, č.j. 10444/2013. 

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 Strakonická televize, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, která mu byla udělena pod 
č.j. Ru/194/04/2621 dne 16. listopadu 2004. 

Schválené změny spočívají v tom, že původní znění: 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

bezplatný informační systém města Strakonic dle § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

kombinace textového a obrazového zpravodajství 

Obrazové zpravodajství s názvem Týden ve Strakonicích, blok o délce přibližně 30 minut v časech: 
7:40, 9:00, 12:30, 15:30, 18:30 a 22:30 hod. (6 bloků) rozdělené podle tematických bloků (společnost, 
kultura, sport - jednotlivé bloky budou tvořit reportáže, fleše i čtené zprávy) 
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Programová skladba: 

• 2 - 3 reportáže o délce cca 3 minuty 
•krátké obrazové zprávy (fleše) o délce cca 40 vteřin 
•krátké čtené zprávy doplněné digitálními fotografiemi 
•rozhovory s hosty (výhled do budoucna) 

premiéry vždy v neděli večer 
aktualizace 1x týdně 

• textové zpravodajství ve formě smyčky složené z několika desítek snímků bude vyplňovat dobu 
mezi vysílacími časy obrazového zpravodajství, tj. 21 - 22 hodin vysílacího času denně 

• informace z MÚ, Úřadů práce, kultury, o počasí, zprávy z městské a státní policie, programy kin a 
divadel, oznámení neziskových organizací, sportovní zprávy včetně provozní doby plaveckého 
bazénu 

• v případě mimořádných situací je možno do vysílání zařadit tzv. naléhavý text v podobě 
nekonečného pásku ve spodní části obrazovky 

se nahrazuje novým zněním: 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

bezplatný informační systém města Strakonic dle § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

kombinace textového a obrazového zpravodajství 

Vysílán bude hodinový informační blok, který bude opakován 24x denně se začátkem obrazového 
zpravodajství vždy v celou hodinu pro lepší orientaci diváků. 

Hodinový informační blok bude obsahovat týdenní magazín obrazového zpravodajství v délce asi 15 
minut, dále reprízu obrazových zpráv z předchozího týdne. Na tento obrazový blok mohou podle situace 
navazovat aktuální záběry z různých akcí (bez komentáře), případně krátké dokumentární filmy či 
publicistika. Zbývající část hodinového informačního bloku vyplní videotextové zpravodajství. 

Obrazové a videotextové zpravodajství bude obsahovat aktuální informace z kulturního, společenského a 
sportovního dění ve Strakonicích a blízkém okolí, dále informace z městských a obecních úřadů, 
informace o programu a provozu Městského kulturního střediska Strakonice, Šmidingerovy knihovny 
Strakonice, sportovišť ve Strakonicích, neziskových organizací apod. 

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

Odůvodnění: 

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. 
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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 28. srpna 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: 5.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.11.19 16:02:00 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. „ . „ „ Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

JEDN. IDENT.: RRTV-5308197 Strakonická televize, s.r.o. 
Mírová 831/0 
38601 Strakonice 
Česká republika 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/3341/2016-FIA 
2016/940/FIA/Str 
20-2016/ poř.č. 29 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 8.11.2016, Praha 

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 Strakonická televize, s.r.o., IČ: 260 76 357, se sídlem Strakonice, 
Mírová 831, PSČ 38601, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti l icence, č.j.: 
Ru/194/04/2621, ze dne 2. listopadu 2004, k provozování místního televizního vysílání programu 
Strakonická televize, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti 
doručené dne 24. října 2016, č.j. RRTV/7741/2016-P, ve znění upřesnění žádosti ze dne 26. října 2016, 
č.j.: RRTV/7787/2016-P. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení, společnost Strakonická televize, s.r.o., IČ: 260 76 357, se sídlem Strakonice, Mírová 831, 
PSČ 38601, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 
základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j.: Ru/194/04/2621, ze dne 2. listopadu 2004, platné do 17. 
listopadu 2016. 

Dne 24. října 2016, č.j.: RRTV/7741/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 26. října 2016, č.j.: 
RRTV/7787/2016-P, požádal provozovatel Strakonická televize, s.r.o., o prodloužení doby platnosti 
licence o 12 let, tj. do 17. listopadu 2028. 

Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

r o z h o d n u t í : 

3341-1 



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 21 . října 2016. 

Poučení: 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysí lání 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.11.11 11:54:19 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

. . _ Location: Praha 
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