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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 ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto 
 
 

rozhodnutí: 
 
 

Rada uděluje právnické osobě Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, IČ 
004 77 419, se sídlem Nerudova 267, Vimperk, PSČ 38501, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na 12 let; od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
Označení (název) programu:   Vimperské zpravodajství 
 
Základní programová specifikace:  Informační program (informační kanál)  
      města Vimperk 
 
Časový rozsah vysílání:    24 hodin denně 
 
Hlavní jazyk vysílání:    český jazyk 

 
Územní rozsah vysílání:    k.ú. 782084 Vimperk, okres Prachatice 
 
 
Další programové podmínky:  
 
Programová skladba:  
 
24 hodinové vysílací schéma bude sestávat ze čtyřhodinové smyčky, která bude složena z 
obrazového (audiovizuálního) vysílání v rozsahu 10-30 minut. Zbytek smyčky pak vyplní textová 
část (ppt. prezentace).  
 
Začátek programu bude vždy v celou hodinu, a to v 02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00 a 22:00 
hodin. Kompletní aktualizace celého bloku bude jednou týdně (vždy ve čtvrtek v 18:00 hodin). V 
případě potřeby dvakrát týdně. Při mimořádné události lze aktuální informace podat během jedné 
až dvou hodin.  
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Obrazová (audiovizuální) část programu bude zahrnovat aktuální dění ve městě prostřednictvím 
reportáží, rozhovorů, komentovaných i nekomentovaných příspěvků. Jedná se zejména o činnost 
městské samosprávy a dále především o kulturní, sportovní a společenské události. Dále se v 
programové skladbě objeví informace a reportáže mající vztah a souvislost s děním v regionu. 
Nedílnou součástí vysílání budou také pozvánky na připravované kulturní, společenské, sportovní 
a jiné akce pořádané ve městě a jeho okolí. Příležitostně budou zařazeny i reportáže ze 
spádových obcí města Vimperk.  
 
Textová část programu bude obsahovat informace z městského úřadu, kulturních a sportovních 
zařízení, dalších institucí, jako jsou zdravotnická zařízení, městská a státní policie, hasiči, 
pracovní úřad, základní a střední školy, neziskové organizace, spolky apod. Nedílnou součástí 
textové části vysílání budou také pozvánky na připravované kulturní, společenské, sportovní a 
jiné akce pořádané ve městě a jeho okolí. Textové stránky budou doplňovány fotografiemi a 
grafikou.  
 
Na informační bázi budou zařazovány pozvánky na různé akce, ať již soukromých subjektů, 
případně městského kulturního střediska a různých podobných spolků.  
  
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:  
 
Provozovatel nebude přebírat žádné části programu od jiného provozovatele vysíláni.  
 
 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:  
 
Provozovatel nebude poskytovat služby přímo související s programem.  
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení, Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, IČ 004 77 419, požádal 
Radu o udělení licence k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním ze dne 24. srpna 
2020 doručeném Radě dne 28. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12744/2020-vac, ve znění doplnění 
doručeného dne 5. října 2020 pod č.j. RRTV/13926/2020-vra. 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 10. září 2020. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 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 10. 
listopadu 2020, 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 
elektronicky podepsáno 
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