
Účastník řízení: ~ l 

4 M Rožnov spol. s r.o. 

Videčská 473 
Rožnov pod Radhoštěm 

756 61 

L J 
Rozhodnutí o udělení licence 

Č.jV. Ru/189/02 f i l l Of 
Zasedání Rady 14/ bod 56 
Vyřizuje : Mgr. Kristina Smutná Jednatel: Jaroslav Pavel 

Pavel Roudný 

Způsob jednání: Společnost zastupuje každý z jednatelů 
samostatně. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b), § 18 odst. 4 a § 25 a § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, vydává toto 

Rada u d ě l u j e společnosti 4 M Rožnov, spol. s r.o. , se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 
Videčská 473, IČ: 45195579, l i c e n c i k provozování vysílání níže uvedených televizních 
programů, prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (názvy) programů: 

INFO Hostašovice a Straník, INFO Hutisko- Solanec, INFO Těšetice, Vojnice a Rataje, INFO Vigantice, 
INFO Zděchov, INFO Ženklava, INFO Životice. 

Časový rozsah vysílání všech programů: 24 hodin denně v souladu s údaji obsaženými v textu jedné 
strany přílohy č. 1. 

Územní rozsah vysílání jednotlivých tv. programů: 
INFO Hostašovice a Straník - Hostašovice, Straník 
INFO Hutisko- Solanec - Hutisko - Solanec 
INFO Těšenice, Vojnice a Rataje - Těšenice, Vojnice a Rataje 
INFO Vigantice - Vigantice 

r o z h o d n u t í : 



INFO Zděchov 
INFO Ženklava 
INFO Životice 

- Zděchov 
- Ženklava 
- Životice 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Údaje obsažené na jedné straně přílohy č.1. 

Příloha č. 1 je nedí lnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodněn í : 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/110/00 ze dne 29.6.2000 ve znění pozdějších zaregistrovaných změn. 
Na základě této registrace je účastník řízení i provozovatelem převzatých televizních programů. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně jiných zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), provozovatel vysílání v kabelovém systému nebo 
prostřednictvím družice požádá o licenci k těm programům, které nejsou převzaté; žádost je třeba podat do 
12 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 231/2001 Sb. 

V této souvislosti účastník řízení požádal Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., v podání doručeném Radě dne 3.6.2002, zaevidovaném v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2223 jakožto žádost o licenci č. NP 0056. Tuto žádost pak doplnil podáním 
doručeným Radě dne 10.6.2002, který byl zaevidován pod č.j. 2319. 

Na základě předložených dokumentů (zejména výpisu z obchodního rejstříku ze dne 13.6.2002, vedeného 
Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 2946, výpisů z evidence rejstříku trestů statutárního 
orgánu ze dne 7.6.2002, potvrzení Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, že účastník řízení nemá 
ke dni 3.6.2002 na daňových účtech nedoplatky, potvrzení od VZP ČR, okresní pojišťovny ve Vsetíně ze dne 
5.6.2002 že pravidelně měsíčně odvádí pojistné za své zaměstnance pojištěné u VZP ČR a nemá vůči OP 
VZP Vsetín žádné splatné závazky na pojistném a penále.potvrzenl o bezdlužnosti od Revírské bratrské 
pokladny v Ostravě , divize Kopřivnice ze dne 5.6.2002, od Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín o 
tom, že účastník řízení nemá ke dni 5.6.2002 žádný splatný závazek vůči OSSZ Vsetín (ani ve splátkovém 
kalendáři), čestného prohlášení jednatele 4M Rožnov spol. s r.o. Pavla Roudného o tom, že na jeho majetek 
nebyl prohlášen konkurz nebo zahájeno konkurzní řízení, ani že nevstoupili do likvidace, že mu nebyla 
v posledních letech zrušena licence ani registrace, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona 
ani obchodních společností řízených provozovatelem ze zákona, čestné prohlášení společnosti 4 M Rožnov 
s.r.o. není provozovatelem vysílání ani provozovatelem převzatého vysílání v zahraničí, ani vydavatelem 
periodického tisku v ČR nebo zahraničí a že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotni 
pojištění u ostatních orgánů ze dne 31.5.2002, návrhu základní programové specifikace a dalších 
programových podmínek a údajů o financování vysílání a plánovaného obsazení programového kanálu, 
obsažených v žádosti o licenci) a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 9.7.2002, Rada 
konstatovala, že účastník řízení jednal ve shodě s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č.231/2001 Sb., že 
podal žádost ve lhůtě stanovené v zákoně, že vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 

13 odst! 3, žádost o licenci obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, 
a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona, 
a rozhodla proto tak, jak je uvedeno ve výroku. 



Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinností zákona č. 231/2001 Sb, a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, jež 
nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnuti z úřední moci, je osvobozen od 
zaplacení správního poplatku za podáni žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání ve 
výši 50 000,- Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001/ Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, přípustný. 

V Praze dne 9.7.2002 

Ing. Martin Muchka 
předseda Rady 

pro rozhlasoyé^a^lEwtzoí vysílání 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j. Ru/189/02 



ČASOVÉ BLOKY PROGRAMU INFOKANÁLU 
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01:00-02:00 ÍNFORMAČNÍ SMYČKA 

02:00 - 03:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

03:00 - 04:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

05:00 - 06:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

06:00 - 07:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

07:00 - 08:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

09:00 -10:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

10:00-11:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

11:00-12:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 
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13:00 -14:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

14:00 -15:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

15:00-17:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

18:00-19:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

19:00-20:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

20:00-21:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

22:00 - 23:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 

23:00 - 24:00 INFORMAČNÍ SMYČKA 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍIÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, httpyAiwvw.rrtv.cz 

n ~ i 
účastník řízení: 

4M Rožnov, spol. s r.o. 
Videčská 473 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

L J 

R O Z H O D N U T I 

Č.j.: Rz/72/04 
Zasedání Rady 8 / bod 12 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon o vysílání), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 7. dubna 2004 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/189/02 ze dne 9. července 2002 (ve znění 
změn), o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 3. března 2004, ve znění doplnění ze 
dne 15. března 2004, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to: 

1. rozšíření vysílání o programy. 

INFO JARCOVÁ 

název označení programu: 

časový rozsah vysílání: 

územní rozsah vysílání: 

základní charakteristika programu: 

INFO HUKVALDY 

název označení programu: 

časový rozsah vysílání: 

územní rozsah vysílání: 

základní charakteristika programu: 

INFO JARCOVA 

24 hodin denně 

obce Jarcová, Brňov 

informační kanál 

INFO HUKVALDY 

24 hodin denně 

obce Hukvaldy, Rychaltice, Horní Sklenov, Dolní 
Sklenov 

informační kanál 

mailto:info@rrtv.cz
http://httpyAiwvw.rrtv.cz


INFO VSETÍN 

název označení programu: INFO VSETÍN 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

územní rozsah vysílání: Vsetín 

základní charakteristika programu: informační kanál 

Programy mají stejnou charakteristiku - záměrem je informovat občany o obecném dění, potřebách státu 
sdělit informace ze zákona a místní úpravy vyhlášek, o tvorbě a stavu životního prostředí a drobné 
neplacené inzerci. 

V případě časových bloků se jedná o zpravodajství z aktuálních lokalit, do kterých na objednávku obsah 
poskytuje společnost TV Beskyd a TV Odstrčil jako smluvní servisní organizace. Tím vzniká blok originálních 
regionálních zpráv z příspěvkových organizací, který je jednou týdně aktualizován. Vysílání - program - je 
zpravodajský pořad, který je složen ze sestřihů úryvků: film, televize, hra, sitcom, seriál, dokument nebo 
vzdělávací popř. zábavný pořad, soutěž, divadelní představení, koncert, sportovní pořad, pořad pro děti, 
pohádka, animace, reklama, teleshopping, sponzorský vzkaz popř. jiný typ pořadu. 

: 0 0 : 0 0 - 01:00 , vlastní nebo převzatý pořad 

01 :00 -02 :00 informační smyčka 

02 :00 -03 :00 informační smyčka 

03:00 - 04:00 informační smyčka 

04:00 - 05:00 

05:00 - 06:00 informační smyčka 

06:00 - 07:00 informační smyčka 

07:00 - 08:00 informační smyčka 

08:00 - 09:00 vlastní nebo převzatý pořad 

09 :00 -10 :00 informační smyčka 

10 :00-11 :00 informační smyčka 

11 :00-12 :00 informační smyčka 

12 :00-13 :00 vlastní nebo převzatý pořad 

13 :00-14 :00 informační smyčka 

14 :00-15 :00 informační smyčka 

15 :00 -17 :00 informační smyčka 

17 :00-18 :00 vlastní nebo převzatý pořad 

18 :00-19 :00 informační smyčka 

19 :00-20 :00 informační smyčka 

20 :00 -21 :00 informační smyčka 

21 :00 -22 :00 vlastní nebo převzatý pořad 

22 :00 -23 :00 informační smyčka 

23:00 - 24:00 informační smyčka 



2. rozšíření vysílání o vysílání teletextu T E L E T E X T INFO* 

(*název obce - TELETEXT INFO Hostašovice, TELETEXT INFO Hutísko, TELETEXT INFO Straník, 
TELETEXT INFO Těšetice, TELETEXT INFO Vigantlce, TELETEXT INFO Zděchov, TELETEXT INFO 
Ženklava, TELETEXT INFO Životlce 

Stránky Obsah jednotlivých stran 
100 Titulní strana, proužková upoutávka 
101-110 Aktuality 
111-130 Zprávy 
170-190 Počasí 
200-299 Sport 
300-399 Program TV v kabelovém TKR 
400-499 Kultura 
500-599 Finance 
600-699 Zájmy 
800-899 Nabídky 

Vysílání teletextu bude probíhat v souladu s přílohou č. 1 o jedné straně, jež je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 18. března 2004. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 s.ř.s. žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

V Praze dne / f) dubna 2004 



Příloha č. 1 
Rz/72/04 

Název teletextového vysíláni bude v každé lokalitě složen stejným způsobem z názvu 
infokanálu před který bude umístěn nápis teletext - např.: T E L E T E X T INFO JARČOVÁ, 
který bude nadepsán v první informační řádce spolu s aktuální stranou TXT, datumem a 
časem po celou dobu sledování dekódovaného TXT v televizním přijímači. 

Obsah teletextu bude shodný s obsahem infotextu, mění se jen forma a tvar informací 
a způsob přístupu uživatele k jednotlivým stranám informací. Obdobně jako v jiných TXT 
vysílaných spolu v komerčních televizích. 

Teletext v infokanálu bude tvořen pomocí vkladače teletextu, což je technický 
prostředek, sestávající ze specielní počítačové karty, která bude umístěna v počítači, na 
kterém je tvořen INFOKANÁL v programu PowerPoint. Tím je zajištěna synchronicita 
vloženého teletextu s obrazovou složkou infokanálu, který je společně přiveden na svorky 
modulátoru, který moduluje signál do příslušného televizního kanálu (R3, SR8, SE9). 
Jednotlivé stránky TXT lze obměňovat buď přímo v mateřském PC, nebo v jiném PC a po té 
pomocí diskety, CD nebo přenosného výměnného disku kopírovat do sestavy TXT kde dojde 
k přepsání původního obsahu. Výměnu obsahu jednotlivých stran lze provést také pomocí 
internetového modemu, který je připojen přes systémový firev/al router, kde dochází 
k překládání adres - šifrování - na straně příjmu - modemu s firewalem a routerem; Na straně 
vkladatele, které může být kdekoliv, kde je k dispozici internetové připojení, pomocí 
systémového hardwarového klíče dochází kjedinečnému 128 bitovému zašifrování 
přenášeného obsahu, kterým lze obnovovat stránky uvolněné k takové manipulaci. Obdoba 
manipulace s komerčním elektronickým bankovním stykem v E-bance. Navíc je šifrování 
obohaceno přístupem přes hardwarový klíč pouze jedinému operátorovi. 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: infofflrrtv.cz, http://Vwvw.rrtv.cz 

r ~ \ 
Naše značka: PRV/86/04 

Vyřizuje: Mgr. Martina Šotkova 4 M R o ž n o v - S P ° ' - s r o -
Videčská 473 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

L J 

V Praze dne 20 . dubna 2004 

Věc: Zánik platnosti licence 

Radě pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen „Rada") byla doručena Vaše žádost ze dne 3. března 2004, 
ve znění doplněni ze dne 15. března 2004, o ukončeni televizního vysílání programu INFO Těšenice, Vojnice 
Rataje vysílaného v kabelových systémech v lokalitách Těšenice, Vojnice a Rataje, na základě licence 
udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/189/02 ze dne 9. července 2002. 

Rada vzala Vaší žádost na svém 8. zasedání, konaném ve dnech 6. a 7. dubna 2004, na vědomí. 

Podle ustanoveni § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), zaniká platnost licence dnem, ke kterému provozovatel 
s licencí požádal o ukončení vysílání. 

Platnost licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, v rozsahu 
programu INFO Těšenice, Vojnice a Rataje vysílaného v lokalitách Těšenice, Vojnice a Rataje, udělené na 
základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/189/02 ze dne 9. července 2002, na základě Vaší žádosti, v souladu s 
ustanovením § 24 písm. f) zákona o vysílání 

zanikla dnem 31. prosince 2003. 

http://infofflrrtv.cz
http://Vwvw.rrtv.cz


RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Králka 10, 100 00 Praha 10. tel.: +420 2 7481 3830. fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http:ZMww.mv.cz 

r r — \ 
Účastník řízení: 4 M Rožnov spol. s r.o. 

IČ 45195579 
Videčská 473 
Rožnov pod Radhoštěm 
756 61 

ROZHODNUTÍ 

Spis. zn.: 2006/1/zem/4MR 
Č.j.: zem/ ^/06 
Zasedání Rady 2/poř. č. 6 
Vyřizuje: Blanka Zemanová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. c) 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 ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, udělila dne 25. ledna 2006 

s o u h l a s s e z m ě n o u s k u t e č n o s t í 

uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/189/02 ze dne 9. července 2002, ve 
znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník 4M Rožnov, spol. s r.o., dopisem doručným Radě dne 
11. ledna 2006, č.j. 300, spočívající ve změně 

a) licenčních podmínek, a to: 

1) rozšířením vysílání o program INFO T E P L I C E určený pro kabelové systémy v katastrálním území 
Teplice nad Bečvou 

Označení (název programu): INFO T E P L I C E 

Časový rozsah vysílání: 24 h denně 

Profil a základní charakteristika programu: místní vysílání, 
kombinace textového a obrazového zpravodajství 

INFO T E P L I C E bude vysílán za účelem poskytování veřejně přístupných informací a sdělení státní správy 
občanům, sdělování základních informací o dění v obci a okolí (kultura, sport, zájmy, společenské události), 
základní informace o dopravních spojích a výkonu některých služeb (lékař, škola, autobusová doprava, 
apod.), které budou tvořit vlastní bloky infotextu. 
vysílací schéma: 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http:ZMww.mv.cz


během dne budou stránky infotextu prokládány každou sudou hodinu vlastním, nebo převzatým pořadem o 
délce minimálně 10 minut a maximálně 60 minut. Výjimku mohou tvořit přenosy ze zasedání obecního 
zastupitelstva, které budou přenášeny v bloku vlastního vysílání v nezkrácené a nezměněné podobě. Délka 
takového bloku vysílání se bude řídit délkou přenášeného vysílání. 
Vlastním pořadem je sestřih videosekvence, fotografie z fotogalerie, apod. ze sportovních, kulturních a 
společenských událostí obce. Převzatým pořadem je pořad, který je koupen od jiného subjektu a může jím 
být pořad s tématikou lokální nebo regionální historie, kultury, událostí a zpráv. 

Územní rozsah vysílání: kabelové systémy v katastrálním území Teplice nad 
Bečvou (Olomoucký kraj, okres Přerov) 

2) změně vysílacího schématu programů INFO Hostašovice a Straník, INFO Hukvaldy, INFO 
Hutisko-Solanec, INFO Jarcová, INFO Vigantice, INFO Vsetín, INFOZděchov, INFO Ženklava, INFO 
Životice, a to na: 

24 hodinová programová skladba vysílání bude složena z infotextu, který bude prokládán každou sudou 
hodinu vlastním nebo převzatým pořadem o délce minimálně 10 minut a maximálně 60 minut. Výjimku 
mohou tvořit přenosy ze zasedání obecního zastupitelstva, které budou přenášeny v bloku vlastního vysílání 
v nezkrácené a nezměněné podobě. Délka takového bloku vysílání se bude řídit délkou přenášeného 
vysílání. 

24 hodinové vysílací schéma programů INFO Hostašovice a Straník, INFO Hukvaldy, INFO Hutisko-Solanec, 
INFO Jarcová, INFO TEPLICE, INFO Vigantice, INFO Vsetín, INFO Zděchov, INFO Ženklava, INFO Životice 
je upraveno v textu přílohy č. 1 o jedné straně textu. 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

b) územního rozsahu vysílání, a to: rozšíření vysílání programu INFO Vsetín pro kabelové systémy 
v katastrálním území Vsetín (Zlínský kraj, okres Vsetín) 

Účastník řízení dne 10. ledna 2006 zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle položky 67 Sazebníku 
správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. 

P o u č e n í : 
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. 



Příloha č. 1 

k rozhodnutí spis. zn.: 2006/1/zem/4MR 



IČO:45195579.D!Č CZ4519557B.LICENCE NK 0128 
tel +420 571 626345 mob:+ 420 603451222 
e mail info@4mroznov cz 

OASOVÉ BLOKY PROGRAMU INFOKANiUU 
SCHÉMA 24 hod.=Jeden den 

01:00-02:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

03:00 - 04:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

05:00 - 06:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

07:00 - 08:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

09:00 -10:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

11:00-12:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

13:00 -14:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

15:00 -16:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

17:00 -18:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

19:00 - 20:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 

21:00-22:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU j 

23:00 - 24:00 INFORMAČNÍ SMYČKA INFOTEXTU 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax. +420 2 7481 0885. e-mail: ínfo@rrtv.Q, http://toww.rrtv.cz 

Účastník řízení: 4 M Rožnov spol . s r.o. 
IČ 45195579 
Videčská 473 
Rožnov pod Radhoštěm 
756 61 

L J 
ROZHODNUTI 

Spis. zn.: 2006/10207zem/4MR 
Č.j.: zemi fy 03/Oé 
Zasedání Rady 23/poř. č. 20 / 
Vyřizuje: Blanka Zemanová ^ 
Schválil: Mgr. J. Hrubá / ^ ^ ^ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. 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 ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, udělila dne 19. prosince 2006 

s o u h l a s s e z m ě n o u s k u t e č n o s t í 

uvedených v žádosti o licencí, udělené na základě rozhodnuti č.j. Ru/189/02 ze dne 9. července 2002, ve 
znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník 4M Rožnov, spol. s r.o., dopisem doručným Radě dne 5. 
prosince 2006, č.j. 8701, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to: 

1) rozšířením vysílání o program INFO ROŽNOV určený pro kabelové systémy v katastrálních 
územích Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hažovice a Vigantice 

označení (název) programu: INFO ROŽNOV 
profil a základní charakteristika programu: místní vysílání 
časový rozsah vysílání: 24 h denně 
územní rozsah vysílání: kabelové systémy v katastrálních územích Rožnov pod 

Radhoštěm, Tylovice, Hažovice a Vigantice 
programová skladba. kombinace textového a obrazového zpravodajství a 

teletext 

INFO ROŽNOV bude vysílán za účelem poskytování veřejně přístupných informací a sdělení státní správy 
občanům, sdělování základních informací o dění v obci a okolí (kultura, sport, zájmy, společenské události), 
základní informace o dopravních spojích a výkonu některých služeb (lékař, škola, autobusová doprava, 
apod.), které budou tvořit vlastní bloky infotextu. 

http://toww.rrtv.cz


vysílací" schéma: 
během dne budou stránky infotextu prokládány každou hodinu vlastním, nebo převzatým pořadem o délce 
minimálně 10 minut a maximálně 60 minut. Výjimku mohou tvořit přenosy ze zasedání městského 
zastupitelstva, které budou přenášeny v bloku vlastního vysílání. Délka takového bloku vysíláni se bude řídit 
délkou přenášeného vysílání. 
Vlastním pořadem je sestřih videosekvence, fotografie z fotogalerie, apod., ze sportovních, kulturních a 
společenských událostí města a okolních obcí. 
Převzatým pořadem je pořad, který je koupen od jiného subjektu a může jím být pořad s tématikou lokální 
nebo regionální historie, kultury, událostí a zpráv. 

Součásti programu INFO ROŽNOV je též vysílání teletextu - programová teletextových stránek 

Plán obsazení jednotlivých stránek 

100 zaváděcí stránka TXT 
101 125 seznamy stránek 
150 300 sdělení úřadů - úřední desky 
301 350 sport 
351 400 kultura 
401 450 programy TKR, informace TKR 
500 600 zájmy, občanské aktivity 
700 750 nekomerční sdělení 
800 650 komerční sdělení 
898 899 měřící a kontrolní stránky 

Územní rozsah vysíláni: kabelové systémy v katastrálních územích Rožnov pod 
radhoštěm, Tylovice, Hažovice a Vigantice 

2) změně programové skladby infokanálů INFO ZDĚCHOV, INFO HUTISKO-SOLANEC a INFO 
VIGANTICE, a to na: 

24 hodinové vysílání bude sestávat pouze z infotextu bez audiovizuálních příspěvků. Jednotlivé sekvence 
infotextu jsou tvořeny jako tisková zpráva o maximálním počtu 10 řádků po 26 znacích, které jsou zobrazeny 
po dobu od 10 do 15 sekund tak, aby celou stránku přečetl i pomalejší čtenář. Tiskové zprávy - obrazovkové 
listy - tvoří ucelenou smyčku o celkové délce maximálně 15 minut, která se opakuje nepřetržitě 24 h denně. 

Programová skladba infotextu zůstane zachována v rozsahu poskytování veřejně přístupných informací a 
sdělení státní správy občanům, sdělování základních informací o dění ve městě a okolí (kultura, sport, 
zájmy, společenské události), zákiadní informace o dopravních spojích a výkonu některých služeb (lékař, 
škola, autobusová doprava, apod.). 

Účastník řízení dne 5. prosince 2006 zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. 



P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnuti lze podat žalobu v souladu sustanovenim § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne 19. prosince 2006 

předseda 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



Sp. znVIdent.: 2010/711/FIA/4MR 
Naše zn.: FIA/2682/2010 4M Rožnov, spol. s r.o. 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 119 ' č : 45195579 

Videčská 473 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Česká republika 

R a d a pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb . o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále 
jen zákon č. 132/2010 Sb. ) , § 14 odst. 1 písm. f) 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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správního 
řádu, vydala toto 

r o z h o d n u t í 

R a d a pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli 4 M Rožnov spol. s r.o. , 
IČ:45195579, územní rozsah vysílání licence č.j.: R u / 1 8 9 / 0 2 / 2 1 0 9 k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů: 

Číslo katastrálního Název kat. území Okres 
území 
748293 Sklenov Frýdek-Místek 
748293 Sklenov Frýdek-Místek 
645613 Hostašovice Nový Jičín 
598691 Hukvaldy Frýdek-Místek 
650013 Hutisko Vsetín 
657271 Jarcová Vsetín 
742937 Rožnov pod Radhoštěm Vsetín 
744743 Tylovice Vsetín 
744727 Hažovice Vsetín 
748307 Rychaltice Frýdek-Místek 
747009 Sedlnice Nový Jičín 
756130 Straník Nový Jičín 
766283 Teplice nad Bečvou Přerov 
781762 Vigantice Vsetín 
786764 Vsetín Vsetín 
792225 Zděchov Vsetín 
796409 Ženklava Nový Jičín 

797375 Životice u Nového Jičína Nový Jičín 

2682-1 



Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb . je provozovatel televizního vysílání 
prostřednictvím kabelového systému, v jehož licenci není územní rozsah vysílání stanoven 
údaji podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. , ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; nesplnění této povinnosti s e považuje z a porušení licenčních podmínek. 
Rada licenci provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému doplní o 
údaje podle věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doručeny. 

Provozovatel 4 M Rožnov spol. s r.o. dne 20. července 2010, pod č.j. 5829, doručil Radě 
výčet katastrálních území a okresů dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb . a splnil 
tak povinnost stanovenou v § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb . Z výše uvedených důvodů 
R a d a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb . 

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.14 11:45:21 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2 g g 2 2 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova n^j 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + í)20 274 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

4 M Rožnov spol. s r. o. 
Videčská 473/0 
75661 Rožnov pod Radhoštěm 1 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2013/101/zem/4 M 
Č.j.: zem/1318/2013 
Zasedání Rady č. 6 - 2013 / poř .č.: 49 

Rozhodnutí o prodloužení l icence 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 12 
odst. 8 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 „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto 

Rada prodlužuje provozovateli 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ 451 95 579, se sídlem Rožnov pod 
Radhoštěm, Videčská 473, PSČ 756 6 1 , podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti 
licence, č.j. Ru/189/02/2109 ze dne 9. července 2002, k provozování místního televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 25. 
ledna 2013, č.j. 1080, ve znění doplnění ze dne 27. února 2013, č.j. 2317. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení, společnost 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ 451 95 579, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 
Videčská 473, PSČ 756 6 1 , je provozovatelem televizního vysílání (informačních programů INFO 
HUKVALDY, INFO Hostašovice a Strarník, INFO Hutisko-Solanec, INFO JARCOVÁ, INFO ROŽNOV, 
INFO SEDLNICE, INFO TEPLICE, INFO Vigantice, INFO VSETÍN, INFO ZDĚCHOV, INFO Ženklava a 
INFO Životice) šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím 
Rady, č.j. Ru/189/02/2109 ze dne 9. července 2002, platné do 11. srpna 2014. 

Dne 25. ledna 2013, č.j. 1080, ve znění doplnění ze dne 27. února 2013, č.j. 2317, požádal provozovatel 
4 M Rožnov spol. s r.o., o prodloužení doby platnosti licence č.j. Ru/189/02/2109 k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů o 12 let, tj. do 11. srpna 2026. 

Žádost byla podána vtermínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a splňuje 
zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění za prodloužení platnosti oprávnění k místnímu televiznímu vysílání, dne 19. února 2013. 

r o z h o d n u t í 

http://www.rrtv.cz


Poučení: 

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

V Praze dne: 19.3.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.03.29 11:42:09 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

1318-2 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ZJÍ|/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + q20 27^ 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5154775 4 M Rožnov spol. s r.o. 
Videčská 473/0 
75661 Rožnov pod Radhoštěm 
Česká republika 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/2211/2016-FIA 
2016/601 /FlA/4 M 
13-2016/poř.č. 65 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vyš. a licencí 

DATUM, MISTO: 19.7.2016, Praha 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. c) 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 ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto 

Rada uděluje provozovateli, společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ.: 451 95 579 se sídlem Videčská 
473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: 
Ru/189/02/2109, ze dne 9. července 2002, ve zněni pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. c), d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v 
rozsahu žádosti ze dne 21 . června 2016, č.j.: RRTV/4796/2016-P, a to: 

• ukončení vysílání programu INFO Zděchov, šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k. 
ú. 792225 Zděchov, okres Vsetín. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení dne 28. června 2016 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.. 

rozhodnut í : 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
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P o u č e n í : 

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 vysí lání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.07.21 18:12:35 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor 255897 - RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/14605/2017-zem 
Sp. zn. 2017/829/zem  
Zasedání Rady   17-2017/poř. č. 15 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 10. října 2017, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ : 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v  souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a, c) 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 
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala toto  

r oz hodnut í : 

 

Rada uděluje provozovateli, společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ 451 95 579, se sídlem 
Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm , souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a, c) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
Ru/189/02/2109, ze dne 9. července 2002, spočívající ve změně označení názvu programu, 
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 9. srpna 
2017, 30. srpna 2017, č.j. RRTV/12324/2017-vra, ve znění doplnění č.j. RRTV/13062/2017-vra 
ze dne 13. září 2017. 

 
 
1) Změna označení názvu programu INFO Rožnov a INFO Životice 
 

Nový název: 
 
NFO Město Rožnov 
INFO Životice u N.J. 

 
 
2) Změna územního rozsahu vysílání 
  

 ukončení vysílání programu INFO – Hutisko-Solanec, šířeného v k.ú. Hutisko a 
Solanec, okres Vsetín 

 

 rozšíření vysílání programu INFO Vigantice o k.ú. Hutisko a Solanec, okres Vsetín 
 

 rozšíření vysílání o novou lokální verzi programu: 
 
název (označení) programu:  INFO Hodslavice 
základní programová specifikace:   informační kanál 
územní rozsah vysílání:   k.ú. Hodslavice - 640620, okres Nový Jičín 
hlavní jazyk vysílání:     čeština 
časový rozsah vysílání:    24 h denně 

 
4 M Rožnov spol. s r.o. 
Videčská 473 
75661 Rožnov pod Radhoštěm 



 
 

Nový územní rozsah vysílání jednotlivých lokálních verzí programu: 
 
 

Označení názvu programu Číslo 
k.ú. 

Název k.ú./lokality Okres 

INFO Hukvaldy  Hukvaldy  Frýdek-Místek  

 748307  Rychaltice  Frýdek-Místek 

 748293  Sklenov  Frýdek-Místek 

INFO Hodslavice 640620 Hodslavice Nový Jičín 

INFO Hostašovice a Straník 645613  Hostašovice  Nový Jičín 

 756130  Straník  Nový Jičín 

INFO Jarcová 657271  Jarcová  Vsetín  

INFO Město Rožnov 742937  Rožnov pod Radhoštěm  Vsetín 

 744743  Tylovice  Vsetín 

 744727  Hážovice  Vsetín 

 781762  Vigantice  Vsetín  

INFO Sedlnice 747009  Sedlnice  Nový Jičín  

INFO Teplice  766283  Teplice nad Bečvou  Přerov  

INFO Vigantice 781762  Vigantice  Vsetín  

 650013  Hutisko  Vsetín 

 650064 Solanec pod Soláněm Vsetín 

INFO Vsetín 786764  Vsetín  Vsetín 

INFO Ženklava 796409  Ženklava Nový Jičín  

INFO Životice u N.J. 797375  Životice u Nového Jičína  Nový Jičín 

 
 
3) Změna dalších programových podmínek lokálních verzí programu 
 
Nové znění: 
 
Program je zaměřen převážně na lokální a regionální zpravodajství (má informativní charakter), 
propagaci turistiky, atraktivních akcí a míst v jednotlivých regionech, významné události a sdělení. 
 
Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionu a pro regiony sestavený 
z bloků a rubrik, které se opakují. 
 
Obsah bloků a rubrik: 
 
Regionální zpravodajství, záznamy, případně přímé přenosy kulturních, sportovních a 
společenských akcí, dokumentární, naučné, informační, zábavné sportovní a kulturní pořady a 
magazíny, besedy a diskuze i s možností interakce, pozvánky na zajímavé akce, regionální 
publicistika, ankety, pořady z regionálních archivů, záznamy ze zasedání zastupitelstev (jsou-li 
pořízeny), videotext a infotext, informace z úředních desek a povinně zveřejňované informace ze 
zákona. 
 
Délka bloku může být od 3 minut do 180 minut. Rubriky jsou doplňovány a odnímány dle aktuální 
místní potřeby obsahu vysílání.  
 
Aktualizace minimálně jednou týdně. 



 
Vysílání dle okamžité potřeby a důležitosti je doplňováno nejaktuálnějšími informacemi v kraulu. 
 
Do vysílání mohou být zařazeny: 

- aktuální informace pro abonenty kabelové televize týkající se technických a 
provozních sdělení 

- upoutávky na pořady jednotlivých TV a R stanic v nabídce kabelové televize. 
 
Součástí vysílání jsou obchodní sdělení a reklama v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. 
 
Zvukový doprovod je originální zvuk související s pořízeným záznamem anebo počítačová 
neautorská hudba. Součástí zvukového doprovodu může být i přenos hlášení místního rozhlasu. 
 
Ve vysílání se mohou objevovat pořady od jiného provozovatele jako převzaté pořady. 
 
Teletext Info již nebude součástí žádného INFO kanálu. 
 
 
V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Účastník řízení zaplatil dne 14. září 2017 správní poplatek ve výši 20.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba 
odůvodnění v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.  

 

 

P o u č e n í :  

 

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 



 

Jedn. identifikátor 505143-RRTV 
   
Naše č. j.  RRTV/12490/2022-
zil  
Sp. zn. RRTV/2022/1116/zil 
  
Zasedání Rady   16-2022/poř. č. 16 
 
Vyřizuje: ORVL/OLR 
 
Datum, místo 18. října 2022, Praha 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í : 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 

a § 21 odst. 1 písm. c) a d) 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 

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

toto: 

 

r o z h o d n u t í : 

 

 

Rada uděluje provozovateli 4 M Rožnov spol. s.r.o., IČ 451 95 579, se sídlem Videčská 473, 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci  

č. j.: Ru/189/02/2109, ze dne 9. července 2002, ve znění pozdějších změn, prodloužené 

rozhodnutím ze dne 19. března 2013 (naše č.j.: zem/1318/2013, sp. zn.: 2013/101/zem/4 M), 

podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu 

vysílání a změně licenčních podmínek, dle žádosti ze dne 13. září 2022, č. j.: 

RRTV/10835/2022-vra.  

 

Změna skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívá ve změně: 

 

I. Územní rozsah vysílání u kabelových systémů 

 

 ukončení vysílání programu INFO Vsetín, okr. Vsetín, katastr.: 786764 

 

 nově spustit vysílání programu INFO Mořkov, okr. Nový Jičín, kraj: Moravskoslezský, 

katastr.: 699331 

 

o Základní programová specifikace: informační kanál 

o Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

o Hlavní jazyk vysílání: čeština 

o Obsah bloků a rubrik: stejný jako ve všech ostatních INFO kanálech vysílaných pod 

touto licencí 

 
4 M Rožnov spol. s r.o., 
hsrdq9y 



Nový územní rozsah vysílání jednotlivých lokálních verzí programu: 

 

Označení názvu programu Číslo 

k.ú. 

Název k.ú./lokality Okres 

INFO Hukvaldy  Hukvaldy  Frýdek-Místek  

 748307  Rychaltice  Frýdek-Místek 

 748293  Sklenov  Frýdek-Místek 

INFO Hodslavice 640620 Hodslavice Nový Jičín 

INFO Hostašovice a Straník 645613  Hostašovice  Nový Jičín 

 756130  Straník  Nový Jičín 

INFO Jarcová 657271  Jarcová  Vsetín  

INFO Město Rožnov 742937  Rožnov pod Radhoštěm  Vsetín 

 744743  Tylovice  Vsetín 

 744727  Hážovice  Vsetín 

 781762  Vigantice  Vsetín  

INFO Mořkov 699331 Mořkov  Nový Jičín 

INFO Sedlnice 747009  Sedlnice  Nový Jičín  

INFO Teplice  766283  Teplice nad Bečvou  Přerov  

INFO Vigantice 781762  Vigantice  Vsetín  

 650013  Hutisko  Vsetín 

 650064 Solanec pod Soláněm Vsetín 

INFO Ženklava 796409  Ženklava Nový Jičín  

INFO Životice u N.J. 797375  Životice u Nového Jičína  Nový Jičín 

 

 

II. Změna licenčních podmínek 

 Změna délky rozsahu vysílaní INFO kanálů z původních 3 min až 180 min na 3 min 

až 240 min. 

 

 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 

 

 

Odůvodnění: 

 

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. 

 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 

Sb., v platném znění dne 22. září 2022. 

 

 

 

 



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. Podání žaloby 

má odkladný účinek. 

 

 

 

 

 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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