
 

Jedn. identifikátor 423383-RRTV 
    
Naše č. j.  RRTV/9658/2021-zil  
 
Sp. zn. RRTV/2021/489/zil  
 
Zasedání Rady   14-2021/poř. č. 2 
 
Vyřizuje: ORVL/OLR 
 
Datum, místo 10. srpna 2021, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE  

  
  
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), 
§ 18 odst. 4 a § 25 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 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto  

  

r o z h o d n u t í :  
  
Rada uděluje společnosti This work s.r.o., IČ: 08960950, se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 
Vinohrady, 120 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování místního zemského 
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 12 let od právní moci 
tohoto rozhodnutí.  
  

Označení (název) programu:   

  
KLADNo. 1 TV 
  

Základní programová specifikace:   

  

Informační a zpravodajský program s informačními servisy z lokality Kladno a okolí a 

Středočeského kraje – program zaměřený především na regionální vysílání 

  

Časový rozsah vysílání:   

  

24 h denně  

  

Územní rozsah vysílání:   

  
Kladno a okolí v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ č.j. ČTÚ-

29 539/2021-613 ze dne 24. června 2021, dle přiloženého diagramu využití rádiových 

kmitočtů 

  

Hlavní jazyk vysílání:   

  

Český jazyk  

 
This work s.r.o., 
96crwyh  
 



  

Další programové podmínky:  

  

Dvacetičtyřhodinový proud zpravodajských a uměleckých žánrů z regionu Kladenska a 
Středočeského kraje, doplněný také informacemi o aktuálním dění v ostatních regionech ČR 
doplněný servisy pro diváky. Základním prvkem vysílání jsou zpravodajsko-publicistické 
informace doplněné zábavnými bloky a servisy pro diváky, doplněné případně přímými přenosy 
či záznamy kulturních, společenských a sportovních akcí, dokumentárními, informačními 
magazíny, diskuzemi s možností interakce, pozvánky na zajímavé akce a informační servisy pro 
diváky (doprava, webové kamery, kultura, reality apod.). Vysílání bude zaměřeno především na 
region Kladenska a Středočeského kraje. 

 

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:  

  

Vysílání bude doplňovat využití aplikací pro přímou interakci s divákem a využití databází serverů 
poskytujících informace a informační servisy pro diváky a dále pak informace EPG zaměřené na 
informace o KLADNo. 1 TV. 
 
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl:  

  

U místního zemského digitálního televizního vysílání se podíl evropské tvorby nesleduje. 
 

 
  

Odůvodnění:  

  

Dne 31. května 2021 byla Radě doručena žádost č. j. RRTV/7044/2021-vra, společnosti This work 
s.r.o., o udělení licence k provozování televizního vysílání programu KLADNo. 1 TV šířeného 
prostřednictvím vysílačů.  
  
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování televizního 
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 10. 
srpna 2021 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle 
ustanovení § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 
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 dne 27. května 2021 uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle 
zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.  
 
 
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.  
  

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



 

 

Příloha k čj.: ČTÚ-29 539/2021-613 

 

 

Územní rozsah pokrytí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání zpracovaný na základě 

žádosti provozovatele vysílání – společnosti This work s.r.o. 


