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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, vydává toto

rozhodnutí:

Rada uděluje právnické osobě TV P R O D U K C E DAKR, s.r.o., IČ 28696921, sídlo: Most 1, Obchodní
41/0, PSČ 434 0 1 , podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního televizního
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na 12 let
název (označení) programu:
TV DAKR

základní programová specifikace:
Zpravodajský - informačně zábavní program

územní rozsah vysílání:
region Most, v souladu s e stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-19-832/2013613, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů

časový rozsah vysílání:
24 h denně

hlavní jazyk vysílání:
čeština
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Další programové podmínky:
Zpravodajství, sportovní zpravodajství, diskusní pořad, dokumentární pořad, magazín, soutěžní
pořad, hudební pořad, zábavní pořad.
V prvním roce bude vysílání provozováno 24 hodin denně formou smyčky v délce 30 minut
začínající vždy v celou hodinu a v následující druhou polovinu hodiny a s rozdílným denním a
nočním programovým schématem.
•
•

Schéma denního vysílání programu v časovém rozsahu od 06:00 do 24:00 hodin s
premiérou vždy v 16:00 hodin.
Schéma nočního vysílání programu v časovém rozsahu od 24:00 do 06:00 hodin. V nočním
schématu bude zařazen zpravodajský pořad Denně aktuálně kamerou regionu a sportovní
pořad Regionální sport bez reklamních bloků a teleshoppingu.

Po prvním roce vysílání s e předpokládá prodloužení stopáže na 1 hodinu.
Denní vysílací schéma od 06:00 do 24:00 hodin - smyčka v časovém rozsahu 30 minut:
jingl
reklamní blok
zpravodajský blok
reklamní blok
regionální sport
reklamní blok
1. část - ostatní pořady: zábava, kultura, sport, publicistika, případně jejich kombinace
v rámci stopáže
reklamní blok
2. část - ostatní pořady: zábava, kultura, sport, publicistika, případně jejich kombinace
v rámci stopáže.
Noční vysílací schéma od 24:00 do 06:00 hodin - smyčka v časovém rozsahu 30 minut:
zpravodajský blok
regionální sport
zpravodajský blok
regionální sport
zpravodajský blok
regionální sport

Údaje o službách přímo souvisejících s programem:
v časovém horizontu do jednoho roku od zahájení vysílání bude zprovozněn programový
průvodce (EPG); šíření informací souvisejících s programem prostřednictvím vlastního, popřípadě
partnerského serveru; v případě diskusních pořadů využívání telefonátů z mobilních nebo
pevných telefonních linek; obrazové kontakty s diváky při studiových pořadech prostřednictvím
skypu.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Žádná část programu nebude převzata od jiného provozovatele vysílání.

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých
producentů a současné tvorby:
U programu regionálního s e podpora evropské tvorby nesleduje.
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Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T v souladu se zněním
zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 3 1 . prosince 2012, č.j. 11852, ve znění č.j. 498
doručeného dne 14. ledna 2013 a č.j. 800 doručeného dne 18. ledna 2013.
Na základě předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 14. května 2013
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 3 1 . prosince 2012.

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.

V Praze dne: 14.5.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: D o k u m e n t (ostatní, 5.6.2013, d i a g r a m využití rádiových kmitočtů)
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Rada pro R a TV vysílání
P.O.BOX 181
Praha 2 Vinohrady
120 21

J

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

sve/42/2013

ČTÚ-19 832/2013-613

J.Nováková / 224 004 699 28. únor 2013

Praha

Územní rozsah DVB-T - provozovatel vysílání - TV P R O D U K C E DAKR, s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu z e dne 3. 1. 2013 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání - T V P R O D U K C E DAKR, s.r.o.,
který lze šířit prostřednictvím vysílače DVB-T.
Na základě přijetí aktualizovaného opatření obecné povahy (část plánu využití rádiového
spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) j e možno rádiový kmitočet využívat pouze do 3 1 . 12.
2017. Po tomto termínu nelze zaručit přidělení shodného nebo jiného rádiového kmitočtu
zaručujícího možnost dalšího provozování z e m s k é h o digitálního televizního vysílání pro daný
územní rozsah.

Příloha: 1

Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

IČ:70106975

mapa ČR
měřítko: 1 : 1 000 000

Jedn. identifikátor
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady
Vyřizuje:
Datum, místo

253626 - RRTV
RRTV/11310/2017-vac
RRTV/13055/2017-zem
2017/714/zem
15-2017/poř. č. 37
ORVL - OLR
12. září 2017, Praha

TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.
Obchodní 41
43401 Most

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. b) a d) 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 § 67
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 286 96 921, se sídlem Most,
Obchodní 41, PSČ 43401, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. sve/2204/2013, spis. zn.: 2013/6/sve/TVD,
ze dne 14. května 2013, a to změnou územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) v
souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-50 552/2017-613 ze dne 15.
srpna 2017, a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti doručené dne 7. srpna 2017, č.j.
RRTV/11310/2017-vac, ve znění upřesnění ze dne 9. srpna 2017, č.j. RRTV/11413/2017-vac, a
vyjádření ke stanovisku ČTÚ ze dne 25. srpna 2017, č.j. RRTV/12233/2017-vac.
Změna územního rozsahu vysílání na:
„západní část Ústeckého kraje včetně Ústí nad Labem“ v souladu se stanoviskem č.j. ČTÚ50 552/2017-613.

Nové znění dalších programových podmínek:
24 hodin probíhající Zpravodajství a publicistika z regionu západní části Ústeckého kraje.
Programové schéma obsahuje 24 hodinové vysílání smyčky ve stopáži 30 až 90 minut
sestavené z následujících bloků:


regionální zpravodajství, publicistika, případná možnost zařazení přímého přenosu
a záznamu ze sportovních, kulturních a společenských akcí včetně diskuzních
pořadů.



Dále mohou být do programu zařazeny hudební pořady, krátké dokumentární filmy.



Program bude obsahovat obchodní sdělení.

Smyčka bude aktualizovaná 1x denně s premiérou v 16.00 hod.

Údaje o službách přímo souvisejících s programem:
V případě přímých přenosů využívání telefonátů z mobilních nebo pevných telefonních
linek; obrazové kontakty s diváky při studiových pořadech prostřednictvím skypu.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Žádná část programu nebude převzata od jiného provozovatele vysílání.

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých
producentů a současné tvorby:
U programu regionálního se podpora evropské tvorby nesleduje.

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 8. srpna 2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba
odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném
znění.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.,
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby
má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-50 552/2017-613 ze dne 15. srpna 2017
Diagram využití rádiových kmitočtů
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Praha 2 Vinohrady
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11368/2017-zem

Naše značka

ČTÚ-50 552/2017-613

Vyřizuje / telefon

Praha

J.Nováková / 224 004 699 15. srpna 2017

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání – žádost společnosti TV
PRODUKCE DAKR, s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 9. 8. 2017 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání – žádost společnosti TV
PRODUKCE DAKR, s.r.o., prostřednictvím vysílačů DVB-T.
V návaznosti na přijetí aktualizovaného znění opatření obecné povahy (část plánu využití
rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možné rádiové kmitočty příslušné pro
stanovený územní rozsah využívat pouze do 31. 12. 2017. Po tomto termínu bude možné využívat
pouze ty kmitočty, pro jejichž využívání bude možné prodloužit platnost individuálních oprávnění
v souladu se zněním aktualizace předmětného opatření obecné povahy připravované v současné
době.
Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

Vypraveno dne 15. 8. 2017.

IČ: 70106975

Příloha k čj.: ČTÚ-50 552/2017-613

Územní rozsah DVB-T vysílání zpracovaný na základě požadavku společnosti TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.

