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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 (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti VČTV s.r.o., IČ 288 46 907, se sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01
Nový Bydžov, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., l i c e n c i k provozování zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to
na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:

V1

Územní rozsah vysílání:

Hradecko a Pardubicko v souladu se stanoviskem
Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-78
900/2015-613 ze dne 23. listopadu 2015, dle
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů

Hlavní jazyk vysílání:

čeština

Časový rozsah vysílání programu:

24 h denně

Základní programová specifikace:

Regionální televize informačně-zábavního charakteru

Další programové podmínky:
Programová skladba:
1) Regionální zpravodajství a publicistika
- pravidelné zpravodajství v určených vysílacích časech, regionální sport, kultura a politika
2) Akvizice domácích a zahraničních dokumentů a tematických magazínů
- např. s tematikou sport, zdravověda, kultura, technika, příroda, cestování, hobby, rodina
3) Přenosy a záznamy ze sportovních, kulturních a společenských událostí
4) Ve vybraných vysílacích časech pořady pro děti
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5) Hudební videoklipy středoproudého žánru a klasické hudby
6) Infografika s informacemi o dění v regionu
Cílová skupina programuje 30+ (ženy, muži) a děti v určených časech.
Návrh programového schématu vysílání:
Základním prvkem vysílání bude regionální zpravodajská relace, která bude mít premiéru vpodvečer a
několik repríz až do premiérové relace druhého dne.
Prostor mezi relacemi bude vyplněn magazíny z jednotlivých měst v regionu, tematickými magazíny,
dokumenty a záznamy nebo přenosy sportovních, kulturních a společenských akcí v regionu.
Provozovatel bude spolupracovat s integrovaným záchranným systémem a městskými i krajskými úřady v
zajištění aktuálních informací při živelných pohromách, smogových a povětrnostních mimořádných
událostech. Tyto výstrahy obyvatelstvu regionu budou poskytovány prostřednictvím mimořádných
zpravodajských relací nebo infografiky.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazovány žádné části programu od jiného provozovatele vysílání. Program bude
složen pouze z vlastní výroby a programových akvizic na základě smluvních vztahů s dodavatelem a
výrobcem pořadu.
Údaje o službách přímo souvisejících s programem:

EPG

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

Odůvodnění:
Účastník řízení, VČTV s.r.o., IČ 288 46 907, se sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01 Nový Bydžov,
požádal Radu o udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne
21. října 2015, č.j. RRTV/8869/2015-P, ve znění upřesnění a doplnění doručeného dne 4. a 18. listopadu
2015, č.j. RRTV/9294/2015-Pa RRTV/9674/2015-P.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne
7. ledna 2016 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 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, dne 16. října 2015.
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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
Přílohy: Dokument (text materiálu, 12.1.2016, ČTÚ VČTV mapa), Dokument (text materiálu,
12.1.2016, stanovisko ČTÚ)
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Rada pro R a TV vysílání
P.O.BOX 181
Praha 2 Vinohrady
120 21
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Váš dopis značky / ze dne

RRTV/4014/2015-zem
2015/928/zem/VČT

Naše značka

ČTÚ-78 900/2015-613

Vyřizuje / telefon

Praha

J.Nováková / 224 004 699 23. listopadu 2015

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání - žádost společnosti VČTV s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 9. 11. 2015 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání - žádost společnosti VČTV s.r.o.,
prostřednictvím vysílačů DVB-T v regionální vysílací síti 8.

Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

IČ:70106975

Přiloha k čj.: CTU-78 900/2015-613

Územní rozsah DVB-T vysílání na základě žádosti společnosti VČTV s.r.o.

