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DWP s.r.o. 
U libeňského pivovaru 2442/6 
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Česká republika 

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 § 6 7 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti DWP s.r.o., IC 276 08 883, se sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 
180 00 Praha 8, l i c e n c i kprovozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů. Licence se uděluje na dobu urči tou, a t o na dobu 12 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí . 

Označení (název) programu: 

Hlavní jazyk vysílání: 

Časový rozsah vysílání programu: 

TV REGIO 
TV REGIO + název lokality (verze určená pro konkrétní 
lokalitu) 

čeština 

24 h denně 

Základní programová specifikace: program má informativní charakter 

Územní rozsah vysílání: TV REGIO - Česká republika 

katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v 
platném znění, a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v 
platném znění 

TV REGIO + název lokality (verze 
určená pro konkrétní lokalitu) 

výčet katastrálních území a okresů v rozsahu přílohy č. 1, o dvanácti stranách textu, která je 
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 
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Další programové podmínky: 

v rozsahu přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

Žadatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 

Nebudou poskytovány služby přímo související s programem. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a  
současné tvorby 

Podíly evropské tvorby se nesledují, jelikož se program orientuje na pořady 
zpravodajského/informativního charakteru. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost DWP s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím šířeného prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě 2. března 2015, č.j. RRTV/2355/2015-P, ve znění doplnění ze 
dne 4. března 2015, č.j. RRTV/2410,2414-17/2015-P, ze dne 5. března 2015, č.j. RRTV/2504-5, ze dne 
12. března 2015, č.j. RRTV/2724/2015-P a ze dne 16. března 2015, č.j. RRTV/2878/2015-P. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 24. března 
2015 pak Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 1 3 
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 9. února 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. 
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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, 25.3.2015, příloha č. 1) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.04.02 23:16:55 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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PROGRAMOVÁ SKLADBA VYSÍLÁNÍ 

RRTV/1265/2015-zem 
Příloha č. 1 

Název programu: TV REGIO 

Základní programová specifikace: program má informativní charakter 

Územní rozsah vysíláni: Česká republika: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 
cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 
Sb., o územním členění státu, v platném znění 

Časový rozsah vysíláni: 24 hodin denně 

Vysilači schéma opakujici se 20 až 90-ti minutové smyčky: 

2 až 28 minut Aktuální textové (audiovizuálni) zpravodajství pro klienty kabelové 
televize týkající se technických, provozních a obchodních informaci 
ohledně provozu kabelové televize v příslušných lokalitách. Informace 
obsazení kanálů, informace o poskytovaných službách klientům, ceníky 
poskytovaných služeb, potřebné technické a provozní informace, 
informace o kontaktních místech pro komunikaci s uživateli apod. 

5 až 30 minut Aktuální textové (audiovizuální) zpravodajství z měst a obcí (dle lokalit), 
společenské a kulturní zpravodajství, řádková inzerce, informace o 
akcích pořádaných místními městskými úřady, aktuální dění v regionu a 
zpravodajsky zajímavé události. V případě, že některá z obcí nebude mít 
zájem přispívat do tohoto bloku, bude vysílání obsahovat informace z 
ostatních měst a obci. 

5 až 20 minut Audiovizuálni část - upoutávky na obsah vysílaných převzatých 
programů, jako podpora prodeje poskytovaných služeb. 

3 až 12 minut Reklamní a teleshoppingové vysílání. 

Vysílací smyčka má pevně nastavený začátek vždy na celou hodinu. 

Aktualizace: minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 
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Označeni (název) programu TV REGIO - B o h u ň o v i c e 

Uzemni rozsah vysíláni Bohunovíce. kód katastrálního území č. 606430 Vše okres Olomouc 

časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve méstě a jeho blizkém okolí 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysílá se opakujici se 
smyčka o délce 20 a? 4 5 minut 

Denné v čase 7:00. 10:00. 12:30, 16:00, 18:00, 20 00 a 22 00 se |e možné vysílám 
smyčky přerušit, vysilá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí. které se konají ve mésté a okolí. 
Reportáže informačního charakteru z města a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x týdne zpravidla v pondělí 

Označení (název) programu TV R E G I O - B z e n e c 

Uzemni rozsah vysíláni Bzenec, kód katastrálního území č. 617270. Vše okres Hodonín. 

Časový rozsah vysíláni proqramu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déní na radnici, kulturních společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní mista. 
reklama. Informace a upoulávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 46 minul 

Denné v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00. 20:00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysilá se videopořad v délce 10 až 60 minut 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akcí. které se konají ve mésté a okoli. 
Reportáže informačního charakteru z města a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označeni (název) programu T V R E G I O - C h o r n i c e 

Uzemni rozsah vysíláni Chornice, kód katastrálního území č 652725 Vše okres Svitavy 

časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blízkém okoli. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní mísla, 
reklama. Iníonnace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut 

Denné v čase 7:00. 10:00. 12:30. 16:00, 18 00. 20:00 a 22 00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí které se konají ve městě a okolí 
Reportáže informačního charakteru z města a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 
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Označeni (název) programu T V R E G I O - C h ý n ě 

Uzemni rozsah vysíláni Chýné, kód katastrálního území č. 655465. Vše okres Praha - západ 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déní na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00. 20:00 a 22.00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konají ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označení (název) programu T V R E G I O - Č e s k á T ř e b o v á 

Územní rozsah vysíláni Česká Třebová. Lhotka u České Třebové, Parník, Třebovice, Přivrat, kód 
katastrálního území č. 621757. 681377, 621820, 736384, 770469. Vše okres Ústí 
nad Orlicí. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnicí, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysilá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00. 20:00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konají ve mésté a 
okoli. Reportáže informačního charakteru z města a okoli. 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označení (název) programu TV R E G I O - J e v í č k o 

Územní rozsah vysíláni Jevíčko - Město, Jevíčko - Předměstí, kód katastrálního území č. 659321. 659339. 

Vše okres Svitavy 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 45 minut 

Denně v čase 7:00. 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20 00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konaji ve městě a 
okoli. Reportáže informačního charakteru z města a okolí, 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

1265-6 



Označeni (název) programu TV REGIO - K l o b o u k y u B r n a 

Územní rozsah vysíláni Klobouky u Brna, kód katastrálního území č. 666408. Vše okres Břeclav. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blízkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama, Informace a upoulávky pro diváky kabelové televize. Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20 00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konají ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označeni (název) programu T V REGIO - K u ř i m 

Územní rozsah vysílání Kuřím, kód katastrálního území č. 677655. Vše okres Brno - venkov. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve měslé a jeho blízkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7 00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20:00 a 22:00 se je možné vysílání 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konají ve městě a 
okoli. Reportáže informačního charakteru z města a okoli. 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označení (název) programu TV R E G I O - O ř e c h 

Uzemni rozsah vysílání Ořech, kód katastrálního území č. 712604. Vše okres Praha - západ. 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blízkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysilá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denné v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16.00, 1800, 20:00 a 22:00 se je možné vysílání 
smyčky přerušil, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konají ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okoli 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 
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Označeni (název) programu TV R E G I O - O s t r o ž s k á n o v á ves 

Uzemni rozsah vysíláni Oslrožská nová ves. kód katastrálního územi č 716201 Vše okres Uherské 

Hradišlé. 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista. 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 45 minul 

Denné v čase 7:00. 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20:00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysilá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci. které se konají ve mésté a 
okoli Reportáže informačního charakteru z města a okoli. 

Aktualizace Minimálně 1x týdne zpravidla v pondělí 

Označeni (název) programu TV R E G I O - P e č k y 

Územní rozsah vysílání Pečky, kód katastrálního území č. 718823. Vše okres Kolín. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okoli. 

Informace z MÚ. rubriky gratulace zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 46 minut 

Denné v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20:00 a 22 00 se je možné vysílání 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konají ve mésté a 
okoli. Reportáže informačního charakteru z města a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x tydné zpravidla v pondělí 

Označeni (název) proqramu TV R E G I O - P r a c h o v i c e 

Uzemni rozsah vysíláni Prachovice. kód katastrálního územi č. 732800 Vše okres Chrudim 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okolí 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotniclvi. občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama. Informace a upoulávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut 

Denné v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20.00 a 22:00 se je možné vysílání 
smyčky přerušit vysilá se videopořad v délce 10 až 60 minut 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve mésté a 
okoli Reportáže informačního charakteru z mésta a okoli 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 
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Označení (název) proqramu TV REGIO - Ryb i t v í 

Územní rozsah vysíláni Rybitví, kód katastrálního území č. 743852. Vše okres Pardubice. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18 00, 20:00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve mésté a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označeni (název) programu TV REGIO - R y n h o l e c 

Územní rozsah vysíláni Rynholec, kód katastrálního územi č. 744671. Vše okres Rakovník. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okoli. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysílá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20:00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konají ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označeni (název) proqramu TV REGIO - S l a t i n a n a d Z d o b n i c í 

Uzemni rozsah vysílání Slatina nad Zdobnici, kód katastrálního územi č. 749770 Vše okres Rychnov nad 

Kněžnou. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blízkém okolí 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00, 20:00 a 22.00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konaji ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 
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Označeni (název) programu TV REGIO - S t o c h o v 

Uzemni rozsah vysíláni Stochov, kód katastrálního územi č. 755567. Vše okres Kladno. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakujici se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7;00. 10:00. 12:30, 16:00. 18 00, 20 00 a 22:00 se je možné vysílání 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve městě a 
okolí Reportáže informačního charakteru z mésta a okoli 

Aktualizace Minimálně 1x týdne zpravidla v pondéli 

Označeni (název) programu T V REGIO - Ve l ké O p a t o v i c e 

Uzemní rozsah vysíláni Velké Opatovice. kód katastrálního územi č. 779237. Vše okres Blansko. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví občanská inzerce, pracovni mista. 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 7:00, 10:00, 12 30. 16:00, 18:00. 20 00 a 22:00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušil, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minul 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konají ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 

Označení (název) proqramu TV REGIO - Ž a c l é ř 

Uzemni rozsah vysíláni Žacléř kód katastrálního územi č. 794244 Vše okres Trutnov. 

časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okoli. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 15 až 45 minut. 

Denně v čase 9:00, 15.00, 18:00, 21:00 a 24 00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysilá se videopořad v délce 10 až 120 minul. 

Zábéry z kulturních, společenských sportovních akcí. které se konaji ve mésté a 
okoli. Reportáže informačního charakteru z mésta a okoli. 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů. zpravidla v úterý 
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Označení (název) programu TV REGIO - V i k ý ř o v i c e 

Územní rozsah vysílání Vikýřovice. kód katastrálního území č 781827. Vše okres Šumperk. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blízkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 15 až 45 minut. 

Denně v čase 9:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 seje možné vysílání smyčky 
přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konaji ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z mésta a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů, zpravidla v úterý 

Označení (název) programu TV REGIO - Z á b ř e h 

Územní rozsah vysílání Zábřeh na Moravě, Postřelmov, kód katastrálního územi č. 789429, 726176 Vše 

okres Šumperk. 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denné 

Základni programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni místa, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysilá se opakující se 
smyčka o délce 10 až 45 minut. 

Denné v čase 9:00, 15,00, 18:00. 21:00 a 24:00 seje možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysilá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konaji ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okoli. 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnú, zpravidla v úterý 

Označení (název) programu TV REGIO - M o ř k o v 

Uzemni rozsah vysílání Mořkov, kód katastrálního území č. 699331. Vše okres Nový Jičín. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okoli. 

Informace z MÚ. rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní místa, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denně v čase 9:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 seje možné vysílání smyčky 
přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minul 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konají ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z mésta a okoli. 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnu, zpravidla v úterý 
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Označeni (název) programu TV REGIO - R a d o t i n 

Uzemni rozsah vysíláni Radotin kód katastrálního území č. 738620. Vše okres Praha 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni místa, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakující se 
smyčka o délce 10 až 45 minut 

Denné v čase 9:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 seje možné vysíláni smyčky 
přerušil, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konají ve mésté a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů, zpravidla v úterý 

Označeni (název) programu TV R E G I O - V e l k á C h u c h l e 

Uzemni rozsah vysíláni Velká Chuchle, kód katastrálního územi č 729213. Vše okres Praha. 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve měslé a jeho blizkém okolí 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví občanská inzerce, pracovní mista, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 10 až 45 minul. 

Denné v čase 9:00, 15:00, 18:00. 21:00 a 24:00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minut. 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve mésté a 
okolí Reportáže informačního charakteru z města a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů. zpravidla v úterý 

Označeni (název) proqramu TV REGIO - S t ráž p o d R a l s k e m 

Uzemni rozsah vysilani Stráž pod Ralskem, kód katastrálního územi č. 756466. Vše okres Česká Lipa. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okolí. 

Informace z MU. rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 10 až 45 minul 

Denné v čase 9:00. 15:00. 18:00. 21:00 a 24:00 seje možné vysilani smyčky 
přerušit vysilá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Zábéry z kulturních, společenských sportovních akci. které se konaji ve mésté a 
okoli. Reportáže informačního charakteru z města a okoli. 
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Aktualizace Minimálně 1xza 14 dnu, zpravidla v úterý 

Označení (název) programu TV R E G I O - Č e s k ý T ě š í n 

Územní rozsah vysílání Český Těšín, kód katastrálního území č. 623164. Vše okres Karviná. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnicí, kulturních, společenských, 

sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blízkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 

reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysilá se opakujici se 

smyčka o délce 15 až 45 minut 

Denně v čase 9:00, 15:00, 18:00. 21:00 a 24.00 se je možné vysílání smyčky 

přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konaji ve městě a 

okolí. Reportáže informačního charakteru z mésta a okoli 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů, zpravidla v úterý 

Označeni (název) programu TV REGIO - Úst í n a d L a b e m 

Uzemni rozsah vysílání Ústí nad Labem, kód katastrálního územi č. 774871. Vše okres Ústí nad Labem. 

časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okoli. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 15 až 45 minut 

Denné v čase 9:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 se je možné vysílání smyčky 
přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z mésta a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnu, zpravidla v úterý 

Označení (název) programu TV R E G I O - T e p l i c e 

Územní rozsah vysíláni Teplice, kód katastrálního územi č 766003 Vše okres Teplice. 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská Inzerce, pracovni mista, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysilá se opakující se 
smyčka o délce 15 až 45 minut. 

Denné v čase 9:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24:00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akcí, které se konají ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z mésta a okolí 

1265-13 



Aktualizace Minimálně 1xza 14 dnu, zpravidla v úterý 

Označeni (název) programu T V R E G I O - L i b e r e c 

Uzemni rozsah vysilani Liberec, kód katastrálního území č. 682039 Vše okres Liberec. 

Časový rozsah vysilani programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blízkém okolí 

Informace z MÚ. rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 15 až 45 minut, 

Denné v čase 9:00. 15:00. 18:00, 21:00 a 24,00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysilá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Zábéry z kulturních, společenských, sportovních akci. které se konaji ve mésté a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z mésta a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů. zpravidla v úterý 

Označeni (název) programu T V R E G I O - C h o t ě b o ř 

Územní rozsah vysílání Chotěboř, kód katastrálního územi č. 652831. Vše okres Havlíčkův Brod. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ. rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovni mista, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 15 až 45 minul. 

Denně v čase 9:00, 15:00. 18:00. 21:00 a 24:00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysilá se videopořad v délce 10 až 120 minu: 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve mésté a 
okolí Reportáže informačního charakteru z mésta a okoli 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů. zpravidla v úterý 

Označeni (název) programu TV R E G I O - P o d ě b r a d y 

Uzemni rozsah vysíláni Poděbrady, kód katastrálního územi č. 723495 Vše okres Nymburk. 

Časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Dalši programové podmínky Textové informace a video záznamy o déni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcich a ostatních aktivitách pořádaných ve mésté a jeho blizkém okoli 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní mista, 
reklama Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize. Vysilá se opakujici se 
smyčka o délce 15 až 45 minut 

Denně v čase 9:00, 15 00, 18 00. 21:00 a 24:00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minul 

Zábéry z kulturních společenských, sportovních akcí, které se konaji ve mésté a 
okolí Reportáže informačního charakteru z mésta a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů, zpravidla v úterý 
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Označeni (název) programu TV REGIO - C h o d o v 

Uzemni rozsah vysíláni Chodov, kód katastrálního územi č. 728225. Vše okres Praha. 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blizkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní mista, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 15 až 45 minut. 

Denně v čase 9:00, 15:00. 18:00, 21:00 a 24:00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušil, vysilá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve mésté a 
okoli. Reportáže informačního charakteru z mésta a okolí. 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů, zpravidla v úterý 

Označeni (název) programu TV REGIO - S ta ré B r n o 

Územní rozsah vysíláni Staré Brno, kód katastrálního územi č. 610089. Vše okres Brno - město, 

časový rozsah vysíláni programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o dění na radnicí, kulturních, společenských, 
sportovních akcich a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blízkém okolí. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní mista, 
reklama. Informace a upoulávky pro diváky kabelové televize. Vysílá se opakujici se 
smyčka o délce 15 až 45 minut. 

Denné v čase 9:00, 15:00, 18:00, 21:00 a 24.00 se je možné vysíláni smyčky 
přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 120 minut 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve městě a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z mésta a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x za 14 dnů, zpravidla v úterý 

Označeni (název) programu TV REGIO - Úst í n a d Or l ic í 

Územní rozsah vysíláni Ústí nad Orlicí, Gerhartice, Hylváty, Oldřichovíce u Ústí nad Orlici, Kerhartice nad 
Orlici, kód katastrálního území č. 775274, 775410, 775339, 775355, 775347. Vše 
okres Ústi nad Orlicí. 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky Textové informace a video záznamy o děni na radnici, kulturních, společenských, 
sportovních akcich a ostatních aktivitách pořádaných ve městé a jeho blizkém okoli. 

Informace z MÚ, rubriky gratulace, zdravotnictví, občanská inzerce, pracovní mista, 
reklama. Informace a upoutávky pro diváky kabelové televize Vysílá se opakující se 
smyčka o délce 20 až 45 minut. 

Denné v čase 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18.00. 20:00 a 22.00 se je možné vysíláni 
smyčky přerušit, vysílá se videopořad v délce 10 až 60 minut. 

Záběry z kulturních, společenských, sportovních akci, které se konaji ve městé a 
okolí. Reportáže informačního charakteru z města a okolí 

Aktualizace Minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova í\i\j 6,120 oo Praha 2 
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.c 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 

ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: 

DATUM, MÍSTO: 

RRTV-5343110 

RRTV/3484/2016-zem 
2016/901/zem/DWP 
21-2016/ poř.č. 25 

Odbor rozhl. vys. a licencí 

22.11.2016, Praha 

DWP s.r.o. 
isd9xyv 

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 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 

r o z h o d n u t í : 

Rada uděluje společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 
180 00 Praha 8, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. 
března 2015, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a l icenčních podmínek, a to redukci 
vysílání o programy TV REGIO - Chornice, TV REGIO - Chýně, TV REGIO - Česká Třebová, TV 
REGIO - Jevíčko, TV REGIO - Kuř ím, TV REGIO - Prachovice, TV REGIO - Rybitví, TV REGIO -
Rynholec, TV REGIO - Slatina nad Zdobnicí, TV REGIO - Stochov, TV REGIO - Vikýřovice, TV 
REGIO - Zábřeh, TV REGIO - Mořkov, TV REGIO - Radotín, TV REGIO - Velká Chuchle, TV REGIO 
- Stráž pod Ralskem, TV REGIO - Český Těšín, TV REGIO - Ústí nad Labem, TV REGIO - Teplice, 
TV REGIO - Liberec, TV REGIO - Chotěboř, TV REGIO - Poděbrady, TV REGIO - Chodov, TV 
REGIO - Staré Brno a TV REGIO - Ústí nad Orlicí, určené pro danou konkrétní lokalitu (katastrální 
území) v rozsahu dle žádosti ze dne 5. října 2016, č.j. RRTV/7316/2016-P. 

Novy územní rozsah vysílání a vysí lané programy: 

1 . TV REGIO s územním rozsahem Česká republika 

2. TV REGIO - Bzenec 
3. TV REGIO - Klobouky u Brna 
4. TV REGIO - Ostrožská Nová Ves 

5. TV REGIO - Ořech 
6. TV REGIO - Pečky 
7. TV REGIO - Bohuňovice 
8. TV REGIO - Velké Opatovice 
9. TV REGIO - Žacléř 

územní rozsah k.ú. Bzenec, okres Hodonín 
územní rozsah k.ú. Klobouky u Brna, okres Břeclav 
územní rozsah k.ú. Ostrožská Nová Ves, 
okres Uherské Hradiště 
územní rozsah k.ú. Ořech, okres Praha-západ 
územní rozsah k.ú. Pečky, okres Kolín 
územní rozsah k.ú. Bohuňovice, okres Olomouc 
územní rozsah k.ú. Velké Opatovice, okres Blansko 
územní rozsah k.ú. Žacléř, okres Trutnov 
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V ostatních částech licence zůstávají l icenční 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 dne 25. října 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.. 

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 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.12.06 12:58:17 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

- w m * „ Location: Praha 
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Jedn. identifikátor 253425 - RRTV 
Váš dopis zn.  RRTV/11364/2017-vac 
Naše č. j.  RRTV/12982/2017-zem 
Sp. zn. 2017/716/zem  
Zasedání Rady   14-2017/poř. č. 17 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 29. srpna 2017, 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 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  
 
 

r oz hodnut í : 
 
 

Rada uděluje provozovateli, společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U libeňského 
pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/1265/2015-zem, 
spis. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. března 2015, spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání pro lokální verze programu a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 9. 
srpna 2017, č.j. RRTV/11364/2017-vac, ve znění doplnění č.j. RRTV/11364/2017-vac: 
 
 
 
1) změna dalších programových podmínek programu TV REGIO 
 
 
Nové znění: 
 
Vysílaní programu TV REGIO je sestaveno z 5 minutových až šestihodinových opakujících se 
smyček. 
 
Vysílací smyčku tvoří: 
 
A.  Zpravodajské relace, publicistika, besedy. Přímé přenosy a záznamy ze zasedání 
 zastupitelstva  města, společenských kulturních a sportovních události. 
 
 Textové a grafické a obrazové informace s rozdělením do jednotlivých rubrik, jak jsou 
 zprávy z města, úřední deska, městská policie, výběr z tisku, kultura sport, soukromá 
 inzerce, společenská  rubrika, volná pracovní místa. Rubriky jsou doplňovány a odnímány 
 dle aktuální potřeby obsahu vysílání. Konkrétní program je pak zveřejněn ve vysílání TV 
 REGIO. 
 
 Minimální podíl vysílání této sekce je 60% časového rozsahu vysílání. 
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B.  Dokumentární filmy, celovečerní filmy, televizní seriály, zábavné pořady. Do vysílání 
 mohou být také zařazeny publicistické pořady a dokumenty z jiných televizních studií a to 
 jak z ČR tak Slovenska, Polska, dalších státu EU a světa. 
 
C.  Jako zvukový doprovod je používána počítačová hudba nebo autorská hudba. Součástí 
 zvukového doprovodu může být i přenos hlášení městského rozhlasu. 
 
D.  Do vysílání mohou být zařazeny aktuální informace pro abonenty kabelové televize 
 týkající se technických, provozních a obchodních sdělení v rámci převzatého televizního 
 a rozhlasového vysílání. Dále také upoutávky na pořady jednotlivých TV a R stanic v 
 nabídce kabelové televize. 
  

V sítích, kde je vysílán program TV REGIO, je společnost DWP s.r.o. současně 
 provozovatelem převzatého televizního a rozhlasového vysílání. Výjimku tvoří lokality 
 Troubky a Hostinné, kde by tato část, pokud by byla zařazena, byla v části reklamního 
 vysílání. 
 
E.  Vysílání může doplňovat reklamní vysílání a to v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., tj. 
 maximálně 12 minut za hodinu. 
 
Aktualizace: minimálně 1x týdně zpravidla v pondělí. 
 
 
 
2) změna dalších programových podmínek lokálních verzí programu TV REGIO  
(TV REGIO – Bohuňovice, TV REGIO – Bzenec, TV REGIO – Klobouky u Brna, TV REGIO Ořech, 
TV REGIO – Ostrožská Nová Ves, TV REGIO – Pečky, TV REGIO – Velké Opatovice, TV REGIO 
– Žacléř)  

 
 
Nové znění: 
 
Lokální verze se z pohledu charakteristiky liší od celorepublikové verze pouze územním 
rozsahem vysílání, tj. charakter programové náplně bude typově obdobný, ovšem s jinými 
zařazenými pořady a informacemi. 
 
 
 
3) změna územního rozsahu vysílání o nové lokální verze programu: 
   

TV REGIO – Troubky 
TV REGIO – Hostinné  

 
základní programová specifikace:  program má informativní charakter 
hlavní jazyk vysílání:    čeština 
časový rozsah vysílání:   24 h denně 
územní rozsah vysílání TV REGIO – Troubky:   

k.ú. Troubky - 768685, okres Přerov 
      k.ú. Přerov - 734713, okres Přerov 
územní rozsah vysílání: TV REGIO – Hostinné:  

      k.ú. Hostinné - 645770, okres Trutnov 
 



 
 
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 dne 10. srpna 2017 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.  
 
 
 
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 



 

Jedn. identifikátor 316525-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/13526/2019-zem 
Sp. zn. 2019/761/zem  
Zasedání Rady   19-2019/poř. č. 12 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo: 19. listopadu 2019, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 

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 § 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 DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U libeňského 
pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/1265/2015-zem, 
spis. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. března 2015, spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 4. listopadu 2019, č.j. 
RRTV/12833/2019-vra. 
 
Změny jsou vyznačeny tučně. 
 
 
1) změna dalších programových podmínek programu TV REGIO  
 
 
Nové znění: 
 
Vysílaní programu TV REGIO je sestaveno z 5 minutových až šestihodinových opakujících se 
smyček. 
 
Vysílací smyčku tvoří: 
 
A. Zpravodajské relace, publicistika, besedy. Přímé přenosy a záznamy ze zasedání 
zastupitelstva města, společenských kulturních a sportovních události. 
 
Textové a grafické a obrazové informace s rozdělením do jednotlivých rubrik, jak jsou zprávy z 
města, úřední deska, městská policie, výběr z tisku, kultura sport, soukromá inzerce, společenská 
rubrika, volná pracovní místa. Rubriky jsou doplňovány a odnímány dle aktuální potřeby obsahu 
vysílání. Konkrétní program je pak zveřejněn ve vysílání TV REGIO. 
 
Minimální podíl vysílání této sekce je 60% časového rozsahu vysílání. 
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isd9xyv 



B. Dokumentární filmy, celovečerní filmy, televizní seriály, zábavné pořady. Do vysílání mohou 
být také zařazeny publicistické pořady a dokumenty z jiných televizních studií a to jak z ČR tak 
Slovenska, Polska, dalších státu EU a světa. 
 
C. Jako zvukový doprovod je používána počítačová hudba nebo autorská hudba. Součástí 
zvukového doprovodu může být i přenos hlášení městského rozhlasu. 
 
D. Do vysílání mohou být zařazeny aktuální informace pro abonenty kabelové televize týkající se 
technických, provozních a obchodních sdělení v rámci převzatého televizního a rozhlasového 
vysílání. Dále také upoutávky na pořady jednotlivých TV a R stanic v nabídce kabelové televize. 
V sítích, kde je vysílán program TV REGIO, je společnost DWP s.r.o. současně provozovatelem 
převzatého televizního a rozhlasového vysílání. Výjimku tvoří lokality Troubky a Hostinné, kde by 
tato část, pokud by byla zařazena, byla v části reklamního vysílání. 
 
E. Do vysílání mohou být zařazeny pořady jednotlivých TV stanic v nabídce kabelové 
televize na základě smlouvy s danou TV stanicí. Předpokládá se vysílání maximálně čtyř 
pořadů za 24 hodin. Pořady budou charakteru – dětské, filmové, sportovní, dokumentární, 
zábavné a jejich obsah a zařazení do programové skladby programu TV REGIO bude 
v souladu se zákonem č.   231/2001 Sb. Pořady budou označeny logem TV REGIO (levý 
horní roh), navíc značkou příslušné TV stanice (pravý horní roh). 
 
F. Vysílání může doplňovat reklamní vysílání a to v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., tj. 
maximálně 12 minut za hodinu. 
 
 
Aktualizace: minimálně 1x za dva týdny, zpravidla v pondělí 
 
 
 
2) změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek: rozšíření o nové 
 lokální verze programu: TV REGIO – Jevíčko, TV REGIO – Stochov, TV REGIO - 
 Posázaví  
 
Lokální verze se z pohledu charakteristiky liší od celorepublikové verze pouze územním 
rozsahem vysílání, tj. charakter programové náplně bude typově obdobný, ovšem s jinými 
zařazenými pořady a informacemi. 

 
základní programová specifikace:  program má informativní charakter 
hlavní jazyk vysílání:    čeština 
časový rozsah vysílání:    24 h denně 
 
TV REGIO – Jevíčko 
územní rozsah  Jevíčko – město, k.ú. 659321  

Jevíčko – předměstí, k.ú. 659339, okres Svitavy 
 
TV REGIO – Stochov 
územní rozsah  Stochov, k.ú. 755567, okres Kladno 

 
TV REGIO – Posázaví 
územní rozsah  Divišov u Benešova, k.ú. 626261, Týnec nad Sázavou, k.ú. 772399,  
   Sázava, k.ú. 746193, okres Benešov 
 



 
3) změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek – zúžení o lokální verzi 
 programu: 
 
 
  TV REGIO – Pečky 

 územní rozsah   Pečky, k.ú. 718823, okres Kolín 
 
 
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 dne 1. listopadu 2019 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.  
 
 
 
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 

 
 

 


