
 

Jedn. identifikátor:  290507-RRTV 

 
   
Naše č. j.:  RRTV/19133/2018-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2018/899/fia 
Zasedání Rady: 18-2018/poř. č.3 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
 
Datum, místo 6. listopadu 2018, Praha 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í   O   U D Ě L E N Í    L I C E N C E 

 
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 

 

r o z h o d n u t í   : 
 

Rada  u d ě l u j e  Odštěpnému závodu FBC MEDIA s.r.o., IČ: 075 03 326, se sídlem Korunní 
2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 
let od právní moci tohoto rozhodnutí.  
 
 

Označení (název) programu: 

GALERIE 

 

Základní programová specifikace: 

Teleshoppingový program.  

 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

 

 

Územní rozsah vysílání: 

Regionální vysílací síť 7, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu 
ČTÚ-59 887/2018-613, ze dne 24. října 2018 (příloha č. 1) a diagramu využití rádiových 
kmitočtů, který tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.  

Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o. 
IČ: 075 03 326 
 
Korunní 2569/108g,  
Vinohrady, 101 00 Praha 10 
 



 

Hlavní jazyk vysílání: český jazyk   

 

 

 

Další programové podmínky:  

 
Program GALERIE bude sestaven z teleshoppingových bloků a reklam, nebude obsahovat 
interaktivní hry.  
 
 
 
 

 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.  

  
 
 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:  
 
EPG (elektronický programový průvodce).  
 
 

 

 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., požádal Radu o udělení licence 
k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 4. října 
2018, č.j.: RRTV/17656/2018-vac.  
 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného mj. prostřednictvím zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 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. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 6. 
listopadu 2018 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. 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 

https://spisovka.rrtv.cz/login.php?goto=ushow&id=784086


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 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 5. října 2018.  

 

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.  

Dle 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 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 2 x  



IČO: 70106975 1/1 

 
 
 

 

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/17703/2018-fia / 10.10.2018 ČTÚ-59 887/2018-613 Miler / 224 004 677 24. října 2018 

 
 

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání společnosti Odštěpný závod FBC 

MEDIA, s.r.o. 

 

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

provozovateli vysílání, kterým je Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., k televiznímu vysílání programu 

GALERIE prostřednictvím DVB-T vysílačů Regionální vysílací sítě 7, zasíláme v příloze diagram 

využití kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání prostřednictvím této vysílací 

sítě. 

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby (dále jen 

„oprávnění“) pro DVB-T vysílače Regionální vysílací sítě 7 udělil Český telekomunikační úřad 

společnosti Digital Broadcasting s.r.o. Ukončení doby platnosti uvedené předmětných oprávněních 

je, v souladu s opatřením obecné povahy části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-

7 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz, čj. ČTÚ-34 355/2017-619 ze dne 13. 9. 2017, stanoveno na 

30. 6. 2019. 

 

 Ing. Jiří Duchač vz. Ing. Luboš Vávra v.r. 

 ředitel odboru 

 správy kmitočtového spektra 

 

 

 

1x příloha   

 

Vypraveno dne 24. 10. 2018 

 



 

Příloha ke spisu čj. ČTÚ-59 887/2018-613 

 

Územní rozsah vysílání – Regionální vysílací síť 7 
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