
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mall: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.C2 

Účastník řízení: 
TKR Jašek, s . r. o. 
Nádražní 628 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

L 

Rozhodnutí o udělení licence 

C.j.: Ru/48/03 
Zasedání Rady 3/ bod 35 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Způsob zastupování: Jednatel jedná jménem společnosti 
samostatně. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (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), v platném znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e T K R Jašek s . r. o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Nádražní 628, 
IČ: 25385780, 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) programů: 
Infokanál Obce Hošťálková 
Infokanál Obce Kateřinice 
Infokanál Obce Ratiboř 
Infokanál Obce Střítež nad Bečvou 
Infokanál Obce Zašová 
Infokanál Obce Pržno 

Územní rozsah vysílání tv programů: 
Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice 
Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice 
Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice 
Střítež nad Bečvou 
Zašová 
Pržno, okr. Frýdek-Místek 

Časový rozsah vysílání programů: 
24 hodin denně 
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Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

• Informační kanály 

Příloha č. 1 o jedné straně, která představuje základní programovou specifikaci, je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/100/00, ve znění zaregistrovaných změn. 

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 1. 7. 2002, zaevidovaným v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2618, ve znění pozdějších doplňků, jakožto žádost o licenci č. NP 0084. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
Kopie Společenské smlouvy ze dne 10.10.1997 ve znění pozdějších změn; 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, ze dne 19. června 2002; 
výpis z evidence Rejstříku trestů jednatelů; 
potvrzení Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, že plátce nemá ke dni 11. 6. 2002 na 
daňových účtech nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR; 
potvrzení VZP ČR, okresní pojišťovny ve Vsetíně ke dni 18 .6 .2002 , potvrzení Bratrské 
pokladny v Ostravě ke dni 17. 6. 2002, potvrzení Zdravotní pojišťovny MV ČR ke dni 24. 6. 2002, 
potvrzení České národní zdravotní pojišťovny ke dni 17. 6. 2002, že u plátce nebyl zjištěn 
nedoplatek pojistného ani nedoplatek penále z prodlení; 
čestné prohlášení žadatele, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné a zdravotní 
pojištění u ostatních o/gánů; 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Vsetíně ke dni 12. 6. 2002, že plátce nemá 
splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti; 
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 vysílání ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem ze zákona; 
návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání. 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 4. 2. 2003, 
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 žádosti 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 skutečnosti, 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, v platném znění je 
osvobozen od zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování 
televizního vysílání ve výši 50.000,- Kč. 

Poučení: 

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

V Praze dne 4. 2. 2003 



Příloha č. 1 

Ru/48/03 

Základní p r o g r a m o v á specifikace a další p r o g r a m o v é podmínky  
infokanálů obcí Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř, Šiřitel nad Bečvou, Zašová, Prjno 

P r o g r a m o v á skJadba je tvořena : 

a) textovou části, která se vysilá v nepřetržitém cyklu textových stránek 24 hodin denně, které tvoři 
smyčku v rozsahu max. 25 minut dle rozsahu aktuálních informaci. Tato textová smyčka je přerušována 
obrazovým zpravodajstvím (viz bod d)); 

b) textová část zahrnuje video-textové informace ze všech oblasti života obce a je j ího nejbl ižš iho okoli 
(např. informace z obecního úřadu - jednání mčstské rady a zastupitelstva, informace o kulturních a 
sportovních akcích, výsledky sportovních utkání, řádková inzerce občanů, apod..); 

c) textová část je aktualizována až 3-krát týdnč; 

v případe zařazeni obrazového zpravodajství: 
d) délka obrazového záznamu je v rozsahu max. 90 minut. Obrazové zpravodajs tví je o d b a v o v á n o denně v 

18:00 hodin a ve 22:00 hodin; 
e) obrazová část zahrnuje televizní zpravodajství ze všech oblastí života obce a je j ího nejbl ižš iho okoli 

(např. krátké videozáznamy z dčni na obecním úřadč, z veřejných t iskových konferenci, z obce, krátké 
záznamy sportovních a kulturních akci, obrazového zpravodajství z regionu, apod.); 

0 jedná se o vlastni obrazové zpravodajství nebo o regionální zpravodajství př ipravované v externích 
srudiich. Premiéra obrazového zpravodajství je vždy v 18:00 hodin. Aktualizace obrazového 
zpravodajství je prováděna max. 2-krát v průběhu 14 dní; 

Infokanál obce je samostatný televizní kanál, prostřednictvím kterého se poskytuji 
aktuální informace ze života obce, oficiální informace „ z úřední desky obecního úřadu", 
řádková inzerce občanů a obrazové zpravodajství. Do vysílání Infokanálů obce nejsou 
přebírány žádné části programu od jiného provozovatele vysílání, vyjma vysíláni 
regionálních rozhlasových stanic jako zvukového doprovodu při vysílání textových 
informacím a to jedině v případě souhlasu daného provozovatele regionální rozhlasové 
stanice. 
Tento kanál je výhradně informačního charakteru, který je zaměřen na poskytováni 
aktuálních informací ze života obce ze všech oblastí života jejich obyvatel a jejího 
blízkého okolí. Většina materiálů tvořící programovou náplň kanálu je tvořena vlastními 
silami v odbavovacím studiu Infokanálů, pouze část především obrazového zpravodajství 
je připravována v regionálních studiích, které připravují jednotné zpravodajství pro celý 
region. 
Z pohledu skupiny diváků sluchově postižených jsou informace na Infokanálů obce 
primárné poskytovány v textové podobě (min. 50% vysílacího času). Obrazové 
zpravodajství slouží jako doplňková část vysílání a skryté ani otevřené titulky nejsou jeho 
součásti. 

Ve vysílání Infokanálů jsou uveřejňovány informace o rozvoji kultury národnostních, 
etnických a jiných menšin žijících v regionu. 



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: T K R Jašek, s.r.o. ^ 
Nádražní 628 
Rožnov pod Radhoštěm 

PSČ: 756 61 

I— J 
ROZHODNUTÍ 

C.j.: Rz/110/04 
Zasedání Rady 13/poř. č. 9 
Vyřizuje: Mgr. V. Kovaříková 

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 ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 
Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 16. června 2004 

s o u h l a s : 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/48/03 ze dne 4. února 2003 ve znění pozdějších 
změn licence, o kterou účastník řízení požádal v žádosti doručené Radě dne 18. února 2004 a evidované 
pod č.j. 2 v knize doručené pošty Úřadu Rady, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to 

rozšíření programové nabídky o televizní program INFO Těšetice, Vojnice a Rataje určeného pro 
kabelové systémy v lokalitách Těšetice, Vojnice a Rataje. 

základní programová 
specifikace: 

Infokanál - nekomerční informační kanál sestávající z textové (infotest) a obrazové 
částí (obrazové zpravodajství) 

programové skladba: aktuální informace ze života obce, oficiální informace „z úřední desky obecního 
úřadu", řádková inzerce občanů a obrazové zpravodajství 

program: textová část - infotext: smvčka v rozsahu max. 25 minut dle rozsahu aktuálních 
informací je vysílána v nepřetržitém cyklu textových stránek 24 h denně; aktualizace 
až 3x týdně; 
obsah: video-textové informace ze všech oblastí života obce a jejího neibližšího 
okolí (např. informace z obecniho úřadu - jednáni městské rady a zastupitelstva, 
informace o kulturních a sportovních akcích, výsledky sportovních utkání, řádková 
inzerce občanů, apod.); 
obrazové zpravodajství : délka záznamu v rozsahu max. 90 minut, odbavováno 
denně v 10.00, 14.00, 18.00 a ve 22.00 h.; premiéra vždy v 18.00 h, aktualizace je 
prováděna max. 2x v průběhu 14 dní; 
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obsah: televizní zpravodajství ze všech oblastí života obce a jejího nejbližšího okolí 
(např. krátké videozáznamy zdění na obecním úřadě, z veřejných tiskových 
konferencí, zobce , krátké záznamy sportovních a kulturních akcí, obrazové 
zpravodajství z regionu, apod.)  

Vzhledem ke skutečnost, že se účastníku řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 1. března 2004. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, podat 
žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode 
dne doručení rozhodnutí. 
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Sp. znVIdent.: 2010/838/hru/TJA 
Naše zn.: hru/3283/2010 TKR Jašek, s.r.o. 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 130 IC: 25385780 

Nádražní 628 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli TKR Jašek, s.r.o. IČ: 
25385780 územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/48/03 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

Katastrální území Okres 
Hošťálková Vsetín 

Ratiboř u Vsetína Vsetín 

Kateřinice u Vsetína Vsetín 

Střítež nad Bečvou Vsetín 

Pržno Frýdek - Místek 

Zašová Vsetín 

Těšetice u Olomouce Olomouc 

Rataje u Olomouce Olomouc 

Vojnice u Olomouce Olomouc 
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Odůvodnění: 
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., je 
povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 132/2010 Sb., 
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. 
Provozovatel dne 30.7.2010, č.j. 6306, doručil Radě výčet katastrálních území a okresů 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. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.20 10:47:41 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

3 2 8 3 _ 2 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

TKR Jašek, s.r.o. 
Nádražní 628/0 
75661 Rožnov pod Radhoštěm 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2015/169/zenVTKR 
Č.j.: RRTV/1004/2015-zem 
Zasedání Rady č. 5 - 2015 / poř.č.: 49 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

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 TKR Jašek, s.r.o., IČ 253 85 780, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 
Nádražní 628, PSČ 75661, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. 
Ru/48/03/548 ze dne 4. února 2003, k provozování místního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 20. února 
2015, č.j. RRTV/1942/2015-P, ve znění doplnění ze dne 20. února 2015, č.j. RRTV/1938/2015-P. 

O d ů v o d n ě n í : 

Účastník řízení, společnost TKR Jašek, s.r.o., IČ 253 85 780, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 
Nádražní 628, PSČ 75661, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/48/03/548 ze dne 4. února 2003, platné 
do 17. března 2015. 

Dne 20. února 2015, č.j. RRTV/1942/2015-P, ve znění doplnění ze dne 20. února 2015, č.j. 
RRTV/1938/2015-P, požádal provozovatel TKR Jašek, s.r.o. o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, 
tj. do 17. března 2027. 

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 5. února 2015. 

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: 3.3.2015 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.03.10 11:00:47 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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