JEDN. IDENT.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:

239812 - RRTV
RRTV/4761/2017-spm
RRTV/2017/166/spm

ZASEDÁNÍ RADY:
VYŘIZUJE:
DATUM, MÍSTO:

5-2017/poř. č. 3
ORVL - OLR
7. března 2017, Praha

PROVIZI spol. s r.o.
Škrétova 1961/2
41201 Litoměřice
Česká republika

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 „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydává toto
r o z h o d n u t í:
Rada u d ě l u j e společnosti PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice,
Škrétova 1961/2, PSČ 41201, licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let.

Název (označení) programu:

regionálnítelevize Ústecko

Základní programová specifikace:

zpravodajsko-informační televizní program věnující
se dění v Ústeckém kraji

Územní rozsah vysílání:

k.ú. 652458 Chomutov I – okres Chomutov,
k.ú. 652636 Chomutov II – okres Chomutov,
k.ú. 794732 Žatec – okres Louny,
k.ú. 687391 Louny – okres Louny

Časový rozsah vysílání programu:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

čeština

Další programové podmínky:
Programová skladba vysílání
Regionální zpravodajství; záznamy, případně přímé přenosy kulturních, sportovních a
společenských akcí; dokumentární, naučné, informační, zábavné sportovní a kulturní pořady a
magazíny; besedy, diskuze i s možností interakce; pozvánky na zajímavé akce; regionální
publicistika; ankety; Videotext a infotext; pořady z regionálních archivů.
Součástí vysílání budou obchodní sdělení.

Program bude sestaven z jednoho bloku pořadů o celkové délce přibližně 60 minut, který bude
nepřetržitě vysílán ve smyčce 24 hodin. Smyčka bude složena z premiérového a reprízového
vysílání. Premiérová část smyčky v délce přibližně 15 minut bude obnovována každý všední
den. Možné je příležitostné zařazení záznamů sportovních zápasů týmů z regionu do vysílání.
Záznamy sportovních zápasů budou vysílány mimo standardní vysílací smyčku.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání
Žadatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem
Nebudou poskytovány služby přímo související s programem.
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých
producentů a současné tvorby
Podíly evropské tvorby se nesledují, jelikož provozovatel je provozovatelem místního vysílání,
který není účastníkem celoplošné televizní sítě.
Odůvodnění:
Účastník řízení PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, požádal Radu o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb. podáním doručeným Radě dne 10. února 2017, č. j.
RRTV/3409/2017-vra, ve znění doplnění podání doručených dne 19. února, 20. února a 22.
února 2017.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 7.
března 2017 pak Rada konstatovala, že účastník 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 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 právní moci rozhodnutí.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č.
634/2004 Sb., v platném znění, dne 9. února 2017.
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.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

