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Rozhodnutí o udělení licence 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
b), § 18 a § 25 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 

Rada uděluje společnosti Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlo Praha 1, 
Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let 

označení (název) programu: 

regionalnitelevize.cz 

základní programová specifikace: 

Program regiotelevize.cz bude televizí zaměřenou převážně na regionální a lokální 
televizní zpravodajství a propagaci turisticky atraktivních akcí a míst v jednotlivých 
regionech. 

časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

hlavní jazyk vysílání: 

r o z h o d n u t í : 

čeština 

vyčet států, na jejichž území má byt vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
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Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo, Norsko, Švédsko, Dánsko, 
Francie, Belgie, Nizozemsko, Velká Británie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko, 
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Monte Carlo, Itálie, Vatikán, Ukrajina, 
Bělorusko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Moldavsko, Maďarsko, Bulharsko, 
Turecko, Řecko, Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko. 

Další programové podmínky; 

Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony 
České republiky sestává z bloků v časovém rozsahu 2 - 6 hodin. 
Obsah bloků: 

regionální zpravodajství; záznamy, případně přímé přenosy kulturních, sportovních a 
společenských akcí; dokumentární, naučné, informační, zábavné sportovní a kulturní 
pořady a magazíny; besedy, diskuze i s možností interakce; pozvánky na zajímavé akce; 
regionální publicistika; ankety; Videotext a infotext; pořady z regionálních archivů. 
Program tvoří vlastní pořady a akvizice pořadů od spolupracujících regionálních studií 
z cele České republiky, Slovenska, případně krajanů z jiných zemí. 
Součástí vysílání budou obchodní sdělení. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl byt vyhrazen vysílání evropských děl,  
navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má byt vyhrazen vysílání evropských děl  
vyrobených nezávislými výrobci a navrhovaný podíl vysílacího času, který bv měl být vyhrazen  
vysílání současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených  
nezávislými výrobci: 

V rozsahu dle zákona č. 231/2001 Sb. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele. 

Povinnost opatřit alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby  
se sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým  
postižením: 

Vysílání pro sluchově a zrakově postižené dle požadavků zákona bude v plném rozsahu 
zpřístupněné do dvou let od zahájení vysílání. 

Odůvodnění: 
Účastník řízení, společnost Regionální televize CZ s.r.o., požádal Radu o udělení licence 
k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 26. ledna 2012, č.j. 1106, ve znění č.j. 1483 
doručeného Radě dne 6. února 2012. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů a 
k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se zahajuje 
z podnětu žadatele o licenci Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci. 
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Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci žadateli o licenci neudělí 
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná 
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 
28. února 2012 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. a) 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 právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 26. ledna 2012. 

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

V Praze dne: 12.3.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.03.22 16:43:09 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

g Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor 499968-RRTV 
  
Naše č. j.  RRTV/11282/2022-
beh  
Sp. zn. RRTV/2022/906/beh  
 
Zasedání Rady   14-2022/poř. č. 30 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 13. září 2022, Praha 
 
 
 

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. a) a 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 13. září 2022 toto 

rozhodnutí:  

 

Rada vydává provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlem Praha 3, Vinohradská 

1597/174, PSČ 130 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 12. března 2012, č.j. 

sve/978/2012, sp.zn. 2012/99/sve/Reg, k provozování televizního vysílání programu 

regionalnitelevize.cz šířeného prostřednictvím družice, spočívající jednak ve změně označení 

(názvu) programu z původního „regionalnitelevize.cz“ na „Náš region TV“, a dále v úpravě znění 

Dalších programových podmínek, kdy věta „Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých 

žánrů z regionů a pro regiony České republiky sestává z bloků v časovém rozsahu 2 - 6 hodin“, se 

nahrazuje tímto zněním: „Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a 

pro regiony České republiky sestává z časově nespecifikovaných bloků“., a to dle žádosti 

provozovatele doručené Radě dne 25. srpna 2022. 

 
Regionální televize CZ s.r.o., je provozovatelem televizního vysílání programu regionalnitelevize.cz 

šířeného prostřednictvím družice, na základě licence ze dne 12. března 2012, č.j. sve/978/2012, sp.zn. 

2012/99/sve/Reg. 

 

Dne 25. srpna 2022 byla Radě doručena žádost provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., o udělení 

souhlasu se změnou licenčních podmínek programu regionalnitelevize.cz. Provozovatel jednak požádal o 

změnu názvu programu na „Náš region TV“ a s tím související změnu podoby loga, a dále požádal o dílčí 

změnu znění Dalších programových podmínek, kdy původní věta „Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských 

a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony České republiky sestává z bloků v časovém rozsahu 2 – 6 

hodin“, bude nahrazena novým zněním „Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů 

z regionů a pro regiony České republiky sestává z časově nespecifikovaných bloků“. 

 

 

 

Žádost provozovatele projednala Rada na svém 14. zasedání konaném dne 13. září 2022 a 

požadované změny schválila.  

 

 

Regionální televize CZ s.r.o. 
Vinohradská 1597/174 

130 00 Praha 3 



Schválené změny jsou tedy následující: 

 

1) Dosavadní označení (název) programu „regionalnitelevize.cz“ se nahrazuje názvem „Náš 

region TV“. 

 

2) Dosavadní znění části Dalších programových podmínek „Dvacetičtyřhodinový tok 

zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony České republiky sestává 

z bloků v časovém rozsahu 2 – 6 hodin“, se nahrazuje novým zněním „Dvacetičtyřhodinový 

tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionů a pro regiony České republiky sestává 

z časově nespecifikovaných bloků“. 

 

V ostatním zůstávají licenční podmínky nezměněny. 

 

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 25. srpna 2022. 

 

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. 

 

 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 



 

 
 

Jedn. identifikátor 548457-RRTV 
Naše č. j.  RRTV/4857/2023-smu 
Sp. zn.   RRTV/2023/401/smu 
Zasedání Rady  07-2023/poř. č. 12 
Vyřizuje:  ORVL - ORL 
 
Datum, místo  18. dubna 2023, Praha 

 
 
 
 
 

 
ROZHODNUTÍ 

 

 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a) 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“), vydává toto 
 

rozhodnutí: 
 

Rada uděluje provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se sídlem:  
Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, souhlas se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci č.j. sve/978/2012, sp. zn. 2012/99/sve/Reg ze dne 13. března 2012, spočívající 
ve změně označení názvu programu z Náš region TV na A11, v rozsahu žádosti doručené dne 
6. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4513/2023 - vra. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení, provozovatel Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se sídlem:  
Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč 
stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění dne 6. dubna 2023. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba 
odůvodnění v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
v platném znění.  
 
 
 
  

 
Regionální televize CZ s.r.o. 
IČ:24141372 
Vinohradská 1597/174, Vinohrady 
130 00 Praha 3 



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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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