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ROZHODNUTI

O

UDĚLENI

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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti VIA P R E S S s.r.o., IČ: 247 78 362, se sídlem Chudenická 1059/30,
Hostivař, 102 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. l i c e n c i
k provozování místního
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let od právní moci
tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:
i-Vysočina.cz

Základní programová specifikace:
Zpravodajsko-publicistický,
regionální vysílání.

informační a zábavní

program zaměřený především na

Územní rozsah vysílání:
Regionální vysílací síť 11, v souladu s e stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ - 1 0
021/2015-613, ze dne 10. března 2015, č. j . : RRTV/2682/2015-P, dle přiloženého diagramu využití
rádiových kmitočtů, který tvoří přílohu č. 1 rozhodnutí.

Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
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Hlavní jazyk vysílání: český jazyk

Další programové podmínky
Program i-Vysočina.cz bude sestaven ze zpravodajských a uměleckých žánrů z regionu Kraje Vysočina,
doplněný také informacemi o aktuálním dění v ostatních regionech ČR a servisy pro diváky.

Program i-Vysočina.cz bude obsahovat:
- zpravodajsko-publicistické informace (základní prvek vysílání), doplněné zábavnými bloky a servisy
pro diváky, doplněné případně přímými přenosy či záznamy kulturních, společenských a sportovních
akcí,
- dokumentární a informační magazíny,
- diskuse s možností interakce,
- pozvánky na zajímavé akce a informační servisy pro diváky (doprava, webové kamery, kultura,
reality apod.).

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 E P G zaměřené na
informace o i-Vysočina.cz.

Odůvodnění:
Účastník řízení, VIA PRESS s.r.o. požádal Radu o udělení licence k provozování místního zemského
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v souladu se zněním zákona č.
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 4. února 2015, č.j.: 1426, ve znění upřesnění žádosti ze
dne 23. února 2015, č.j.: RRTV- RRTV/2100/2015-P.
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.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 24. března
2015, 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
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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 uhradil správní poplatek stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění ve
výši 50 000,- Kč dne 9. února 2015.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: Dokument (ostatní, 26.3.2015, VIA PRESS s.r.o. - ČTU - diagram využití rádiových
kmitočtů)
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