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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 společnosti Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 503, se sídlem U Bečvy 2883/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 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:   Televize Přerov 

 

Základní programová specifikace:  Zpravodajsko-informační program pro Přerov  

      a okolí 

 

Časový rozsah vysílání:    24 hodin denně 

 

Hlavní jazyk vysílání:    český jazyk 

 

Územní rozsah vysílání:    katastrální území okresu Přerov:  

 

Čekyně - 619108, Dluhonice - 626708, Henčlov - 638277, Kozlovice u Přerova - 734985, 

Lověšice u Přerova - 735001, Lýsky - 782335, Penčice - 719056, Popovice u Přerova - 

782343, Předmostí - 734977, Přerov - 734713, Újezdec u Přerova - 774073, Vinary u Přerova 

- 782351, Žeravice - 796441, Sušice u Přerova - 759791, Radslavice u Přerova - 738816, 

Troubky nad Bečvou - 768685 

 

 

 
Televize Přerov s.r.o 
ah2q9xw 

https://spisovka.rrtv.cz/index.php?idFldr=5&action=inFolderFirst&presenter=User%3AProcesses


Další programové podmínky:  

 

Programová skladba:  

 

Vysílání Televize Přerov je tvořeno rotující čtyřhodinovou smyčkou začínající zpravodajským 

blokem a pokračující infotextovým vysíláním. 

 

Zpravodajský blok „Přerovské aktuality“ – mapuje dění a život ve městě Přerově a přilehlých 

obcích s ohledem na znalost místních (lokálních) poměrů. Věnuje se předně tématům 

charakteristickým pro danou oblast, ať už se jedná o nezaměstnanost, kriminalitu, bytovou 

výstavbu, dopravu, rozvojové záměry či komunální politiku. Součástí je i informace z regionálního 

sportu. 

 

Reportáže budou o lidech, jejich nesnázích a problémech, naléhavosti jejich řešení, pozitivních I 

negativních zkušenostech, které jsou součástí každodenního života. 

 

Délka zpravodajských bloků bude cca 20 minut. Vysílaní po zpravodajském bloku pokračuje 

infotextovou smyčkou, která má takovou délku, aby vyplnila vysílací čas do následující reprízy 

zpravodajského bloku. Každá další repríza začíná za dvě hodiny. 

 

Konkrétní časy: 

 

Vysílací schéma Přerovských aktualit: 

Pondělí 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 

Úterý 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 

Středa 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 

Čtvrtek 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 

Pátek 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30 

Sobota 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 

Neděle 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 

* premiéra zpravodajského bloku 

 

Infotextová smyčka bude obsahovat komerční i nekomerční textové, animované i video informace 

s regionálními tématy (informace o otevírací době, o výši vstupného na nejrůznější kulturní, 

sportovní a další události z Přerova a jeho okolí). Zvukový doprovod pod tímto vysíláním bude 

zajištěn použitím převzaté zvukové modulace Rádia Haná nebo Rádia Impuls. 

 

Vysílání zpravodajského bloku "Přerovské aktuality" v časech dle vysílacího schématu může být 

doplněno v pátek informačním blokem Události z kraje. 

 

Výjimkou ve vysílacím schématu jsou dny konání zasedání Zastupitelstva města Přerova. V 

těchto termínech nebudou do programu Televize Přerov zařazeny zpravodajské bloky „Přerovské 

aktuality“, ale přímý přenos ze zasedání zastupitelstva. 

 

 



 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

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

 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

Provozovatel nebude poskytovat služby přímo související s programem. 

 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských 

nezávislých producentů a současné tvorby:  

 

Nesleduje se, viz § 45 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení, Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 503, požádal Radu o udělení licence 

k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, v 

souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeném dne 1. června 2022 pod č.j. 

RRTV/6555/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 28. června 2022, č.j. RRTV/8036/2022-vra,  dále 

upřesnění a doplnění ze dne 20. července 2022, č.j. RRTV/8490/2022-vra, doplnění ze dne 10. 

srpna 2022, č.j. RRTV/9225/2022-vra, a ze dne 26. srpna 2022, č.j. RRTV/10054/2022-vra a č.j. 

RRTV/10068/2022-vra. 

 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 

Sb., v platném znění, dne 15. června 2022. 

 

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.  

 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 4. 

října 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. a) 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; tyto informace zveřejňuje Rada způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

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 
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