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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 zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje společnosti Ústecká média s.r.o., IČ 070 83 858, se sídlem Na pomezí 1333/38,
Košíře, 150 00 Praha 5, 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:

Ústecká TV

Základní programová specifikace:

Zpravodajsko-informační program

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

český jazyk

Územní rozsah vysílání:

Ústecký kraj

v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-54 254/2021-613 ze dne
15. prosince 2021, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů území Ústeckého kraje.

Další programové podmínky:
Programová skladba:
zpravodajství
publicistické pořady
tematické magazíny

kultura a sport
vlastní upoutávky
reklama
Program Ústecká TV bude lineárním vysíláním, s vysílacím blokem (302 – 240 min.), který bude
obměňován (aktualizován) minimálně jedenkrát za týden.
Jednotlivé pořady budou pak tvořeny rozhovory, publicistikou, magazíny apod. Ty pak budou
odděleny upoutávkami, reklamními bloky v zákonném rámci, eventuálně teleshoppingem.

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.
Podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci a současné tvorby na vysílacím času vyhrazeném vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Vzhledem k regionálnímu územnímu rozsahu programu se podpora evropské tvorby nesleduje.

Odůvodnění:
Účastník řízení, Ústecká média s.r.o., IČ 070 83 858, 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 doručeném Radě dne 29.
listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14686/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 7. a 16.
prosince 2021 pod č.j. RRTV/14947/2021-vra a RRTV/15311/2021-vra.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, dne 26. listopadu 2021.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování 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. zákona č. 231/2001 Sb.

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 18.
ledna 2022, 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.

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

Přílohy
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-54 254/2021-613 ze dne 15. prosince
2021. Diagram využití rádiových kmitočtů.
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Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání – žádost společnosti Ústecká média s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 2. 12. 2021 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání – žádost společnosti Ústecká média
s.r.o., prostřednictvím DVB-T/DVB-T2 vysílačů. Jelikož v žádosti je uveden jako územní rozsah
vysílání Ústecký kraj a nejsou uvedena konkrétní umístění vysílačů, dáváme jako diagram využití
rádiových kmitočtů území Ústeckého kraje.
Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra
Vypraveno dne: 15. 12. 2021

Za správnost vyhotovení: Ing. Martin Trajer

IČ: 70106975

Příloha k čj.: ČTÚ-54 254/2021-613

Diagram využití DVB-T/DVB-T2 vysílání zpracovaný na základě žádosti společnosti Ústecká média s.r.o.

