
 

 

JEDN. IDENT.: 254660 - RRTV 
NAŠE Č. J.:  RRTV/13744/2017-smu 
SP. ZN.:  RRTV/2017/743/smu 
VYŘIZUJE:  ORVL - OLR 
ZASEDÁNÍ RADY:     16-2017/poř. č. 6 
 
DATUM, MÍSTO: 26. září  2017, Praha 
 
 
 

 

 
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 ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto 

 
rozhodnutí: 

 
 

Rada uděluje společnosti Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem: Moravské náměstí 127/3, 
Brno-město, 602 00 Brno, licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let, od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

Označení (název) programu:  

TV BRNO 1 

 

Základní programová specifikace:  

Regionální zpravodajství a publicistika, dokumenty, lifestylové a tematické pořady 

 

Časový rozsah vysílání:  

24 hodin denně 

 

Hlavní jazyk vysílání:  

Český jazyk 

 

Územní rozsah vysílání: 

Brno a Jihomoravský kraj (MUX 8) v souladu se stanoviskem ČTÚ č.j.  ČTÚ - 53 157/2017- 613 
ze dne  5. září 2017 a diagramem využití rádiových kmitočtů. 
 
 
 
 

Brno TV, s.r.o. 
Moravské náměstí 127/3 
Brno-město 
602 00  Brno 



 
Další programové podmínky:  
 
Program TV BRNO 1 bude zaměřený na regionální zpravodajství, publicistiku, aktuality ze 
sportovního a společenského života a vysílání drobné dokumentární tvorby. Významný prostor 
bude věnován spolkové činnosti a neziskovému sektoru. Je určený všem věkovým kategoriím 
bez rozdílu pohlaví. 
 
Programová skladba: 

 zpravodajské pořady – deníky, týdeníky, občasníky 

 drobná  publicistika 

 dokumenty 

 tematické přílohy 

 videotextové informace – servisní sumáře 
 
Zpravodajství bude ve vysílání programu TV Brno 1  tvořit 50 % obsahu. 
 
Vysílání bude probíhat v době od 00.00 hod. do 24:00 hod. v základním členění po 60-ti 
minutových blocích. Vysílání tvoří „programové hodiny“ (PH) uspořádané za sebou. Aktualizace 
vysílání bude prováděna od pondělí do soboty denně. Víkendový blok (SO + NE) je pevný. 
Obsah „programových hodin“ mohou tvořit i videotextové informace, max. však v rozsahu  
15 % vysílacího času. 
 
Součástí vysílání programu TV BRNO 1 je komerční vysílání v rozsahu stanoveném zákonem. 
 
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele 
vysílání. 
 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
Nebudou poskytovány žádné služby přímo související s programem. 
 
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých 
producentů a současné tvorby: 
S ohledem na znění základní programové specifikace tohoto programu se podpora 
evropské tvorby nesleduje. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 14. srpna  2017. 

Účastník řízení, společnost Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941 se sídlem: Moravské náměstí 127/3, Brno-
město, 602 00  Brno, požádal Radu o udělení licence k provozování regionálního zemského 
digitálního televizního vysílání programu TV BRNO 1 šířeného prostřednictvím vysílačů v souladu 
se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě  dne 15. srpna 2017  
č.j. RRTV/12024/2017-vac. 



 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného prostřednictvím vysílačů (DVB-T) se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem 
řízení je pouze žadatel o licenci. 

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. zákona č. 231/2001 Sb. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne  
26. září 2017, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti 
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) 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 ustanovením § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od 
právní moci rozhodnutí. 

 

 

Poučení: 

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. 

Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen 
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s 
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, 
a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání. 

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

 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
 
 
 
 
Příloha: 
1x stanovisko ČTÚ 
1x diagram využití rádiových kmitočtů 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

P.O. BOX 181 

Praha 2 - Vinohrady 

120 21 

      

      

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

RRTV/12115/20017-smu / 
21.8.2017 

ČTÚ-53 157/2017-613 Miler / 224 004 677 5. září 2017 

 
 

 

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání společnosti Brno TV s.r.o. 

 

Na základě Vaší výše uvedené žádosti o stanovisko ve věci řízení o udělení licence 

společnosti Brno TV, s.r.o. k provozování zemského digitálního televizního vysílání zasíláme 

v příloze diagram využití kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání, 

společnosti Brno TV s.r.o., prostřednictvím vysílačů DVB-T v Multiplexu 8. 

V souladu s aktuálním zněním opatření obecné povahy (část plánu využití rádiového spektra 

pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možné rádiové kmitočty příslušné pro stanovaný územní 

rozsah používat pouze do 31. 12. 2017. Které rádiové kmitočtu bude možné využívat i po tomto 

termínu, vyplyne až z aktualizovaného znění tohoto opatření obecné povahy. Návrh aktualizace 

Český telekomunikační úřad zveřejnil a v současné době probíhá vypořádání připomínek, které 

Český telekomunikační úřad obdržel v průběhu veřejné konzultace navržených změn tohoto 

opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Duchač v.r. 

 ředitel odboru 

 správy kmitočtového spektra 

 

 

1x příloha   

Vypraveno dne 7. 9. 2017 



 

Příloha ke spisu čj. ČTÚ-53 157/2017-613 

 

Územní rozsah vysílání - Multiplex 8 (České Radiokomunikace s.r.o.) 

Vypraveno dne 7. 8. 2017 




