Rada pro rozhlasové a televizní vysiláni
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:
VÁŠ DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:
VYŘIZUJE:
DATUM, MÍSTO:

Skřetova ¿14/ 6,120 oo Praha 2
Tel.: * Í | ? O jřjří) 813 B30 / Fax: + 420 274 Bio 885
www.rrtv.cz

RRTV-4793879
RRTV/4363/2015-SMU
2015/846/SM U/Jar
22-2015/ poř.č. 5

Jaroslav Heindl
Vinohrady 2005/0
43201 Kadaň
Česká republika

Odbor rozhl. vys. a licencí
1.12.2015, Praha

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 „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje fyzické osobě, Jaroslav Heindl, IČ: 67219888, bydliště: Kadaň, Vinohrady 2005, PŠC:
432 01, podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování místního zemského
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; v rozsahu dle žádosti č.j.
RRTV/8131/2015-P doručené dne 25. září 2015 a ve znění upřesnění a doplnění žádosti č.j.
RRTV/9388/2015-P ze dne 9. listopadu 2015, č.j. RRTV/9869/2015-P ze dne 25. listopadu 2015 a č.j.
RRTV/9960/2015-P ze dne 26. listopadu 2015.
Název (označení) programu:

TV FOCUS

Základní programová specifikace:

Informační kanál z regionu

Územní rozsah vysílání:

okres Chomutov v souladu se stanoviskem ČTÚ č.j.
ČTÚ-75 440/2015-613 ze dne 2. listopadu 2015, dle
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

český

Další programové podmínky:
Obsah programu TV FOCUS je zaměřen především na regionální dění v okrese Chomutov.
Vysílání je rozděleno do 2 hodin, na sudé a liché. V sudé hodiny se vysílá zpravodajství a grafická
smyčka. V liché hodiny pouze grafická smyčka.
Program tvoří:
a) Zpravodajství, které obsahuje reportáže z regionu. Délka vysílání je různá, pohybuje se od 20
minut do 40 minut. Premiéra je vysílána v úterý ve 20:00 hod., reprízy se vysílají každou sudou
hodinu jeden týden.
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b) Grafická smyčka, délka vysílání je od 15 minut do 30 minut. Je vysílána v čase, kdy se nevysílá
zpravodajství. Součástí vysílání grafické smyčky je hudební podkres.
Grafická smyčka je tvořena z části:
•
informační (obsahuje pozvánky na kulturní a sportovní akce, různá oznámení, např. úřadů a
institucí)
•
inzertní (obsahuje různé druhy inzerce a podnikatelské reklamy)

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Nebude přebírána žádná část programu převzatého od jiného provozovatele.
Údaje o službách přímo souvisejících s programem:
Nebudou poskytovány žádné služby přímo související s programem.
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých
producentů a současné tvorby
Vzhledem k základní programové specifikaci tohoto programu se podpora evropské tvorby nesleduje.
Součástí tohoto rozhodnutí je stanovisko Českého telekomunikačního úřadu a diagram využití rádiových
kmitočtů.

Odůvodnění:
Účastník řízení, fyzická osoba Jaroslav Heindl, IČ: 67219888, bydliště: Kadaň, Vinohrady 2005, PŠC:
432 01, 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 25. září 2015 č.j. RRTV/8131/2015-P.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 1. prosince
2015 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.,
platném znění, dne 30. října 2015.
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.
Podle 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.
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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, 3.12.2015, Příchozí pošta: RRTV/9289/2015-P - příloha
(dorucenka-4740802.doc)), Dokument (text materiálu, 3.12.2015, Příchozí pošta:
RRTV/9289/2015-P - příloha (201511049289-1.pdf)), Dokument (text materiálu, 3.12.2015,
Příchozí pošta: RRTV/9289/2015-P - dokument pošty)
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Reason: Podpis dokumentu
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Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání - žádost pana Jaroslava Heindla
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 30. 9. 2015 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání - žádost pana Jaroslava Heindla,
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 příslušné rádiové kmitočty
využívat pouze do 30. 4. 2016. Po tomto termínu nelze zaručit přidělení shodného nebo jiného
rádiového kmitočtu zaručujícího možnost dalšího provozování zemského digitálního televizního
vysílání pro daný územní rozsah.
Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

IC: 70106975

Příloha k čj.: CTU-75 440/2015-613

Územní rozsah DVB-T vysílání na základě žádosti pana Jaroslava Heindla
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Odesílatel
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Český telekomunikační úřad

IČ:

70106975
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Sokolovská 58/219, 19000 Praha 9, CZ

Doručená pošta
Číslo:

RRTV/9289/2015-P

Sp.zn / identifikátor: —
Číslo ISDS:

319226320

Informace o doručení

4363-6

Datum doručení:

3.11.2015 17:08:58

Datum stažení:

4.11.2015 8:23:41

810 885

