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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 AIDEM a.s., IČ: 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2,
PSČ 615 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. l i c e n c i
k provozování zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:
Brno TV

Základní programová specifikace:
Zpravodajsko-informační a vzdělávací program zaměřený na regionální vysílání

Územní rozsah vysílání:
Jihomoravský kraj v MUX 4, v souladu s e stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ 20 825/2014-613, ze dne 28. dubna 2014, č. j . : 3406, dle přiloženého diagramu využití rádiových
kmitočtů (příloha č. 1 rozhodnutí).

Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání: český jazyk
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Další programové podmínky
Vysílání programu Brno TV prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T bude shodné s
vysíláním programu šířeného prostřednictvím kabelových systémů, dle platné licence sp. zn.:
2008/166/sve/AID ze dne 26. února 2008, a to:

Základní ucelený časový blok je 60 minut, v rámci programu s e střídají centrální a regionální
hodiny. Regionální vstupy jsou převážně přebírány od místních výrobců. Budou zpravodajského nebo
magazínového typu.

- aktuální regionální zpravodajství, kultura, sport
- publicistika, ankety, diskuse i s možností interakce
- místně zaměřené publicistické pořady a magazíny
- videotextové vysílání a infotext
- lokální dopravní, kulturní a jiné informace
- pořady a informace, které budou podporovat regionální cestovní ruch
- pořady nejen z vlastní produkce (hudba, film. PC hry, hobby, ekologie, zdraví, životní styl, ...)
- divácké soutěže
- reklama a teleshopping

Orientační profil celostátní a regionální hodiny:
Celostátní hodina:
- denní zpravodajství cca 15 minut
- magazíny, publicistika cca 30 minut
- textové nebo videotextové info cca 5 minut
- komerční bloky cca 10 minut

Regionální hodina:
- denní zpravodajství cca 15 minut
- regionální informace cca 15 minut
- sportovní zprávy cca 5 minut
- textové nebo videotextové info 15 minut
- komerční bloky cca 10 minut

Audiovizuální vysílání denně od 6:00 do 24:00 hodin, reprízy, infotext, videotextové vysílání, technická
přestávka (dle potřeby) od 0:00 do 6:00 hodin.

Nasazování celostátní a regionální hodiny:

Kombinace celostátních a regionálních hodin se denně periodicky opakují, premiéry celostátní hodiny
budou ve 21:00 hodin a regionální hodiny ve 22 hodin.
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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:
Nebudou poskytovány služby přímo související s programem.

Odůvodnění:
Účastník řízení, AIDEM a.s. požádal Radu
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému
podáním doručeným Radě dne 10. dubna 2014,
28. dubna 2014, č.j.: 3331, 12. května 2014, č.j.:

o udělení licence k provozování televizního vysílání
DVB-T v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb.,
č.j.: 2876, ve znění upřesnění a doplnění žádosti ze dne
3638 a 12. září 2014 č.j.: 7831.

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 2 1 . října
2014, 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
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 1 1 . dubna 2014 a 40 000,- Kč dne 24. dubna 2014.

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

V Praze dne: 21.10.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 23.10.2014, příloha č. 1 rozhodnutí, program Brno TV)
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ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b),
a § 21 odst. 1 písm. b) 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“), vydala toto

rozhodnutí:
Rada uděluje právnické osobě AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČO: 27695964,
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2014/379/FIA/AID,
č. j.: 2876/2014/P, ze dne 11. dubna 2014, programu Brno TV, šířeného prostřednictvím vysílačů,
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání spočívající


v jeho rozšíření o regionální vysílací síť č. 12, tj. rozšíření o území Praha –město, kanál
47,

v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ-54 836/2018-613, ze dne
24. září 2018 (příloha č. 1 rozhodnutí) a diagramu využití rádiových kmitočtů (příloha č. 2
rozhodnutí), dle žádosti ze dne 16. července 2018, č.j.: RRTV/14285/2018-vra.

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas, mj. se změnou územního rozsahu vysílání podle § 2
odst. 1 písm. y).
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 17. července 2018.

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., správního
řádu v platném znění.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí.
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Přílohy:
 Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ-54 836/2018-613, ze dne 24. září
2018;
 Diagram využití rádiových kmitočtů.
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24. září 2018

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání v rozsahu žádosti právnické osoby
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno s.r.o.

Na základě Vaší výše uvedené žádosti o stanovisko ve věci řízení o udělení souhlasu se
změnou územního rozsahu vysílání provozovatele vysílání, právnické osoby AIDEM & Vyšší
odborná škola televizní Brno s.r.o., zasíláme v příloze diagram využití rádiového kmitočtu pro šíření
televizního programu Brno TV prostřednictvím DVB-T vysílače PRAHA MĚSTO kanál 47
v Regionální síti 12.
V souladu s aktuálním zněním opatření obecné povahy části plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz, čj. ČTÚ-34 355/2017-619 ze dne 13. 9.
2017, bude možné rádiové kmitočty příslušné pro stanovaný územní rozsah používat pouze do
30. 6. 2019.

Ing. Jiří Duchač v. r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

1x příloha (1 list)
Vypraveno dne 27. 9. 2018
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Příloha ke spisu čj. ČTÚ-54 836/2018-613

Územní rozsah vysílání – Regionální vysílací síť 12 / vysílač PRAHA MESTO kanál 47

