
 

Jedn. identifikátor 496120-RRTV 
Naše č. j.  RRTV/10286/2022-hou 
Sp. zn. RRTV/2022/727/hou  
Zasedání Rady   13-2022/poř. č. 3 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 31. srpna 2022, Praha 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 
 
 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 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 podle ustanovení § 67 odst. 
1 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 FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem Frýdecká 201, 739 61, Třinec, 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let 
od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
Označení (název) programu: IFK Regionální televize 
 
Základní programová specifikace: Lokální informační program. 
 
Územní rozsah vysílání:  k.ú. Český Těšín, 623164, 

k.ú. Bystřice nad Olší, 616923,   
 k.ú. Dolní Líštná, 771091,     
 k.ú. Konská, 771015,     
 k.ú. Lyžbice, 771104,     
 k.ú. Nýdek, 708186,      
 k.ú. Oldřichovice, Oldřichovice u Třince, 710032,  
 k.ú. Třinec, 770892,  
k.ú. Vendryně, 780014 

 
Časový rozsah vysílání:  24 hodin denně 
 

 Hlavní jazyk vysílání:    český jazyk 
 
Identifikace přenosového systému:  vysílání prostřednictvím kabelových systémů 
 
 

FIBERA s.r.o. 
IČO: 28509463 
Frýdecká 201  
739 61 Třinec 
mqx578v 
 

 



Další programové podmínky:   
 
Programová skladba: 
 
Smyčka v časovém rozsahu 3 hodiny; aktualizace denně 
 
Obsah smyčky: 
 
Zpravodajské magazíny – místní zpravodajství vlastní nebo převzaté z měst a obcí regionu.  
 
Dále dle možností provozovatele: Záznam společenské nebo kulturní události, beseda ve 
studiu, dokumentární filmy, jiné převzaté pořady, informace o vysílaných pořadech, 
případně přímé přenosy z důležitých aktuálních událostí.  
 
Jednotlivé pořady jsou odděleny reklamními bloky, tak aby jejich souhrnná délka v hodině 
nepřesáhla čas stanovený zákonem.  
 
Délka jednotlivých pořadů se přizpůsobuje požadavkům města, počtu a důležitostí 
událostí a provozním možnostem studia.  
 
Zbývající vysílací čas ve smyčce nebo mezery mezi programy jsou vyplněny cyklicky 
opakujícím se videotexovým blokem, jehož délka závisí na aktuálním počtu sdělení. 
 
Videotexový blok obsahuje: 
- informace města, úřední hodiny atd. 
- sdělení organizací, institucí, spolků, škol, policie 
- grafické upoutávky na kulturní, společenské, sportovní a jiné akce, 
- program kina, divadla, pozvání na kurzy, přednášky 
- soukromá inzerce 
- a další důležitá sdělení a informace 
 
Informace ve videotextu jsou zveřejněny zdarma nebo za manipulační poplatek 
pokrývajícím náklady na vytvoření grafiky a odbavení. 
 
 
Odůvodnění: 

 
Účastník řízení, společnost FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem Frýdecká 201, 739 61, 
Třinec, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb. podáním 
doručeným dne 30. června 2022 pod RRTV/8207/2022-vra a doplněním doručeným dne 27. 
července 2022 pod č.j. RRTV/8993/2022-vac a dne 28. července 2022 pod č.j. RRTV/8984/2022-
vra. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování mj. 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 30. 
srpna 2022 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 zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, 29. června 2022. 
 
 
 
P o u č e n í: 
 
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 
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