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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 AQUA content s.r.o., IČ: 17129303, se sídlem Chudenická 1059/30, 

Praha 10 Hostivař, 102 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování celoplošného 

zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 12 let od 

právní moci tohoto rozhodnutí.  

  

Označení (název) programu:   

iVodárenství TV 

  

Základní programová specifikace:   

Zpravodajsko – publicistické, zábavné, umělecké a vzdělávací formáty s informacemi o vodě, 
vodním hospodářství a oboru vodárenství a tématech souvisejících s vodou. 
  

Územní rozsah vysílání: 

Česká republika 

 

Časový rozsah vysílání:   

24 hodin denně  

  

Hlavní jazyk vysílání:   

Český jazyk  

 
AQUA content s.r.o.,  
jvq8aix 



  

Další programové podmínky:  

iVodárenství TV je informační program zaměřující se na téma vody, vodního hospodářství, 
vodárenství a témat souvisejících s vodou. iVodárenství TV představuje obory související 
s vodárenstvím a vodním hospodářstvím a také vodu nejen jako surovinu, ale i v kontextu 
přírodních témat a enviromentálního pohledu. 
 
Jedná se o dvaceti čtyř hodinový proud informačních, zpravodajských, publicistických a 
uměleckých žánrů z vodárenství a oborů spojených s vodou a vodním hospodářstvím v ČR, který 
je doplněný také informacemi o aktuálním dění z vodárenství a informačními servisy pro diváky 
z oboru vodárenství a vodního hospodářství např. informace o vodních tocích, počasí, 
vodárenských profesích, vodárenském názvosloví apod. 
 
Základním prvkem vysílání jsou zpravodajsko-publicistické informace doplněné bloky zábavy a 
servisy pro diváky, doplněné případně přímými přenosy či záznamy aktuálních akcí z oboru 
vodárenství a vodního hospodářství, dokumentárními, informačními magazíny, diskusemi 
s možností interakce, pozvánky na zajímavé vodárenské akce. 

 
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 vodárenství, využívány budou data z odborných vodárenských  a 
vodohospodářských webových portálů a kamer umístěných na vodních objektech. 
 

Návrh programového schématu: 

Základním prvkem vysílání budou informace, zpravodajsko – publicistické, zábavné a vzdělávací 
formáty s informacemi o vodě, vodním hospodářství a oboru vodárenství a tématech 
souvisejících s vodou ve formách zpravodajství, publicistiky, informačních servisů a ucelených 
pořadů.  

 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl: 

Pro evropská díla vyhradí nejméně 50 % celkového vysílacího času 
 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl 

vyrobených nezávislými výrobci: 

Nejméně 10 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci. 

 

Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na 

vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

Nejméně 10 % z celkového vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla vyrobená nezávislými 
výrobci bude činit evropská nezávislá tvorba mladší pěti let. 
 

 
  

 

 



 

Odůvodnění:  

  

Dne 26. září 2022 byla Radě doručena žádost č. j. RRTV/11425/2022-vac, společnosti AQUA 
content s.r.o., o udělení licence k provozování televizního vysílání programu iVodárenství TV 
šířeného prostřednictvím vysílačů.  
  
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování televizního 
vysílání šířeného mj. 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 22. 
listopadu 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 
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 § 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. září 2022 uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- 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 
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