
Televize Přerov s.r.o. 
IČ: 28624882 
U Bečvy 2883/2 
75002 Přerov 
Česká republika 

S p . znVIdent.: 2010 /1276 /zem/BEZ 
Naše zn . : zem/4440/2010 
Zasedání R a d y č. 24 - 2010 / poř.č.: 5 

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 „správní řád"), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem Přerov, U Bečvy 
2883/2, PSČ 750 02, 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 Přerov 

Územní rozsah vysílání stanovený výčtem katastrálních území okresu Přerov: 
Čekyně - 619108, Dluhonice - 626708, Henčlov - 638277, Kozlovice u Přerova - 734985, Lověšice u 
Přerova - 735001, Lýsky - 782335, Penčice - 719056, Popovice u Přerova - 782343, Předmostí -
734977, Přerov - 734713, Újezdec u Přerova - 774073, Vinary u Přerova - 782351, Žeravice -796441, 
Sušice u Přerova - 759791, Radslavice u Přerova - 738816, Troubky nad Bečvou - 768685 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 h denně 

Základní programová specifikace: informační program 
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Další programové podmínky: 

Programové schéma: 
Zpravodajský blok „Přerovské aktuality" - mapuje dění a život ve městě Přerově a přilehlých 
obcích s ohledem na znalost místních (lokálních) poměrů. Bude se věnovat tématům 
charakteristickým pro danou oblast, ať už se jedná o nezaměstnanost, kriminalitu, bytovou výstavbu, 
dopravu, rozvojové záměry či komunální politiku. 

Reportáže budou o lidech, jejich nesnázích a problémech, naléhavosti jejich řešení, pozitivních i 
negativních zkušenostech, které jsou součástí každodenního života. 

Délka zpravodajských bloků bude do 20 minut. Jejich premiéry a reprízy budou pravidelně 
„prokládány" infotextovou smyčkou v délce 100 minut. Infotextová smyčka bude obsahovat 
komerční i nekomerční textové informace s regionálními tématy (informace o otevírací době, o výši 
vstupného na nejrůznější kulturní, sportovní a další události z Přerova a jeho okolí). Zvukový doprovod 
pod tímto infotextovým vysíláním bude zajištěn použitím převzaté zvukové modulace Rádia Rubi. 

Vysílání zpravodajského bloku "Přerovské aktuality" v časech dle vysílacího schéma bude v pátek 
doplněné o události z kraje. 

S programem Televize Přerov nebudou nabízeny další služby. 

Vysílací schéma Přerovských aktualit: 

Pondělí 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 
Úterý 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
Středa 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 
Čtvrtek 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
Pátek 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 
Sobota 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
Neděle 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
* premiéra zpravodajského bloku 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Televize Přerov s.r.o., 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 19. listopadu 2010, č.j. 9589, ve znění doplnění ze dne 13. 
prosince 2010, č.j. 10263. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 21 
prosince 2010 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 13. prosince 2010. 

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. 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 21.12.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.12.23 11:55:00 +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, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 
www.rrtv.cz 

Televize Přerov s.r.o. 

Sp. zn./ldent.: 2014/364/zem/Tel 
Č.j.: zem/1546/2014 
Zasedání Rady č. 9 - 2014 / poř.č.: 32 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. d) 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 (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto 

Rada uděluje provozovateli Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 882, se sídlem Přerov, U Bečvy č.p. 
2883/2, PSČ 750 02, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/4440/2010, spis. zn.: 2010/1276/zem/BEZ, ze dne 21 . prosince 
2010, spočívající ve změně l icenčních podmínek, takto: 

Změna l icenčních podmínek - nové znění dalších programových podmínek 

Další programové podmínky: 

Programové schéma: 

Zpravodajský blok „Přerovské aktuality" - mapuje dění a život ve městě Přerově a přilehlých obcích s 
ohledem na znalost místních (lokálních) poměrů. Bude se věnovat tématům charakteristickým pro danou 
oblast, ať už se jedná o nezaměstnanost, kriminalitu, bytovou výstavbu, dopravu, rozvojové záměry či 
komunální politiku. 

Reportáže budou o lidech, jejich nesnázích a problémech, naléhavosti jejich řešení, pozitivních i 
negativních zkušenostech, které jsou součástí každodenního života. 

Délka zpravodajských bloků bude do 20 minut. Jejich premiéry a reprízy budou pravidelně „prokládány" 
infotextovou smyčkou v délce 100 minut. Infotextová smyčka bude obsahovat komerční i nekomerční 
textové informace s regionálními tématy (informace o otevírací době, o výši vstupného na nejrůznější 
kulturní, sportovní a další události z Přerova a jeho okolí). Zvukový doprovod pod tímto infotextovým 
vysíláním bude zajištěn použitím převzaté zvukové modulace Rádia Rubi. 

Do vysílání budou dále zařazovány: 

přímé přenosy ze zasedání Zastupitelstva statutárního města Přerova, popřípadě z významných 
kulturních akcí a sportovních podniků 
přímý přenos a následně reprízy z besed pořádaných k aktuálním lokálním a regionálním 
tématům 

dokumentární, publicistické, edukativní a jiné pořady z produkce vlastního televizního studia. 

Program dále obsahuje: 

zábavně - soutěžní pořady typu „amatérské video" apod. 

r o z h o d n u t í : 
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V termínu posledního červencového a prvního srpnového týdne každého roku bude přerušeno vysílání 
„Přerovských aktualit" a „Událostí z kraje" z důvodu čerpání celopodnikové dovolené a revize audio -
video techniky. Vysílání infotextové smyčky zůstane po uvedené období zachováno. Vysílání 
„Přerovských aktualit" a „Událostí zkraje" nahradí v tomto termínu publicistické a dokumentární pořady 
nejen z vlastní produkce. 

Vysílání zpravodajského bloku "Přerovské aktuality" v časech dle vysílacího schéma bude v pátek 
doplněné o událost i z kraje. 

S programem Televize Přerov nebudou nabízeny další služby. 

Vysílací schéma Přerovských aktualit: 

Pondělí 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 
Úterý 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
Středa 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 
Čtvrtek 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
Pátek 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 
Sobota 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
Neděle 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 
* premiéra zpravodajského bloku 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. zem/4440/2010, spis, zn.: 2010/1276/zem/BEZ,  
ze dne 21 . prosince 2010, beze změny. 

Účastník řízení ve dvou platbách zaplatil dne 14. září 2012 a 16. dubna 2014 správní poplatek v celkové 
výši 20.000,- Kč podle položky 67 Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má 
odkladný účinek. 

V Praze dne: 29.4.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.05.05 19:05:49 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ r „ „ „ Location: Praha 
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