
RADA P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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

Účastník řízení: 
SELF servis, spol. s r. o. 
Pálavské náměstí 11 
628 00 Brno-Vinohrady 

L J 

Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j.: Ru/256/02 /j/líj 
Zasedání Rady 19/ bod 40 
Vyřizuje: UQT. Šotkova Martina 

Způsob zastupování: Společnost zastupují jednatelé samostatně 
Jednatelé: Jan Dašovský - ředitel 

Ing. Miroslav Svoboda 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení 
§ 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti SELF servis, spol. s r. o., se sídlem v Brně - Vinohradech, Pálavské 
náměstí 11, IČ: 18826016, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

Označení (název) programu, 

Bukovanské televizní vysílání - logo BTV 
Hustopečská televize - logo HTV 
Kyjovská televize - logo KTV 
Mutěnická kabelová televize - logo MKT 
Infokanál Svatobořice - Mistřín - logo ISM 

+ obecní znak 
Šlapanický informační kanál - logo Šlapik 

Telnický infokanál - logoTI 
Židlochovická televize - logo: znak 

města Židlochovic, Vojkovic, Hrušovan 
Infokanál Popice - logo INFOP 
Čučická televize - logo RIO 
Infokanál Strachotín - logo IS 
Infokanál Jiříkovice - logo IJ 

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


Územní rozsah vysílání tv programu: 

Bukovany 
Hustopeče 
Kyjov, Svatobořice - Mistřín 
Mutěnice 
Svatobořice - Mistřín 
Šlapanice 
Telnice 

kanál S 09, 
kanál S 09 
kanál S 10 
• kanál S 06 
kanál S 09 
kanál S 09 
kanál S 08 

Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany u Brna 
- kanál S 09 

Popice - kanál E 04 
Čučíce - kanál E 27 
Strachotín - kanál S 07 
Jiříkovice - kanál S 07 

Časový rozsah vysílání všech programů: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky : 

* Informační kanál 

Obsahem vysílání budou informace o místním dění (zprávy MÚ, OÚ, kultura, sport, inzerce) v souladu 
s textem přílohy č. 1 o šestnácti stranách. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/132/00 ze dne 20. 9. 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., 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 tohoto zákona. 

V této souvislosti požádal účastník řízení Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 28. 6. 2002, zaevidovaným v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j.'2585, jakožto žádost o licencí č. NP 0077. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
kopii Společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným ze dne 1. 3. 2001, 
osvědčení o průběhu valné hromady společnosti ze dne 9. 7. 2001; osvědčení o průběhu 
mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9. 3. 2001 
výpis z obchodního rejstříku ze dne 25. 4. 2002, vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu C, 
vložce 1274, 
výpis z evidence Rejstříku trestů jednatelů ze dne 2. 5. 2002, 
potvrzení Finančního úřadu Brno II, že plátce nemá ke dní 10. 5. 2002 na daňových účtech 
nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR, 
potvrzení VZP ČR, okresní pojišťovny Brno ze dne 13. 5. 2002; potvrzení Zdravotní pojišťovny 
MV ČR ze dne 7. 5. 2002, potvrzení Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ke dni 13. 5. 2002, 
potvrzení Odborové zdravotní pojišťovny, pobočky Brno ze dne 10. 5. 2002, potvrzení Zdravotní 
pojišťovny METAL-ALIANCE ze dne 13. 5. 2002, že k uvedeným datům nemá plátce sjednané 
splátkové kalendáře a nemá žádné nedoplatky na pojistném ani na penále, 
potvrzení Městské správy sociálního zabezpečení Brno, že plátce nemá ke dni 7. 5. 2002 
splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečeni a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 



čestné prohlášení, že společnost nemá žádné splatné nedoplatky u ostatních příslušných 
orgánů, které nejsou uvedeny v seznamu příloh, 
čestné prohlášení, že na majetek společnosti nebyl ke dni podání žádosti o licenci prohlášen 
konkurz ani zahájeno konkurzní řízení ani řízení o vyrovnání a že nebyl podán návrh na vstup 
společnosti do likvidace, že společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace, že 
společnost není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem ze zákona, 
návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání, 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 
22. 10. 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, 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 uděleni licence vyhověla a předmětnou 
licenci udělila v souladu s § 12 odst. 5 písm b) na dobů určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinnosti zákona č. 231/2001 Sb., a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, jež 
nejsou převzaté, a jedná se fudiž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední moci, v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů je osvobozen od zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění 
k provozování televizního vysílání ve výši 50.000,- Kč. 

Jelikož se však nejedná o prostou transformaci výše uvedené původní registrace provedenou 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona, nýbrž o transformaci spojenou se změnou původní registrace, 
spočívající v rozšíření o nové programy, a to o vysílání infoklanálů ve vybraných obcích, zaplatil účastník 
řízení dne 19. 6. 2002 správní poplatek ve výši 10 000,- Kč podle zákona č. 368/1992, o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 22. 10. 2002 



Příloha č. 1 
Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j. Ru/256/02 

(Počet stran: 16) 



BUKOVANSKÉ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ - logo BTV 
kanál Č.S09 

Je vysílán na území obce Bukovany. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 5 -15 minut. 

RUBRIKY : 
Informace obecního úřadu 

- aktuální zprávy a informace Obecního úřadu 
- nové vyhlášky Obecního úřadu 
- rozvoz plynu 
- autobusové linky 
- informace ze škol a školek 
- ordinační hodiny lékařů, jejich změny a zastupování 
- kulturní dění 

Kyjov a okolí 
- informace kyjovského úřadu 
- informace městské a státní policie 
- informace lékařů 
- kulturní informace /koncerty, muzea, galerie, divadla/ 
- informace okolních vesnic o kulturních akcích 
- sport - pozvánky a aktuální výsledky 

2. KYJOVSKÝ TÝDENÍK 
Vysílání vždy středa 10.00 a 19.00 hodin, čtvrtek 16.30 hodin, neděle v 10.00 
hodin. 
Převzatý zpravodajský pořad Kyjovské televize, stopáž 10-20 minut. 
Skládá se ze studiových vstupů a obrazových reportáží, zaměřených na Kyjov a 
nejbližší okolí. 

3. HITPARÁDA „NAŠICH 8" 
Vysílá se třetí neděli v měsíci, asi v 10.30 hod, po Kyjovském týdeníku. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize, stopáž 45 - 65 minut. 

4. HUDEBNÍ OBČASNÍK 
Vysílá se první neděli v měsíci, asi v 10.30 hod, po Kyjovském týdeníku 
Jedná se o převzaté hudební pořady /Miniportrét, Mix, Mix speciál, 
Folk-speciál, Best of/. Stopáž 20 - 50 minut 



HUSTOPEČSKÁ T E L E V I Z E - logo HTV 
kanál Č.S09 

Je vysílán na území města Hustopeče. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 15-20 minut. 

RUBRIKY: 
1. Úvodní informace 

/informace o hustopečské televizi, programy, anonce/. 
2. Informace z města 

/informace městského úřadu, informace nemocnice a lékařů, informace 
městské policie, úřední hodiny některých úřadů, důležité vyhlášky, potřebné 
adresy občanům, ztráty a nálezy, informace ze škol a školek, upozornění 
na přerušení dodávek el. energie a plynu/. 

3. Kultura 
/informace o kulturním dění v Hustopečích a blízkém okolí - výstavy, 
galerie, koncerty, pozvánky na setkání seniorů, koncerty a výstavy ZUŠ, 
program kina/. 

4. Sport 
/sportovní dění, pozvánky i výsledky/. 

5. Reklama a inzerce 
/placená rubrika pro soukromé osoby a podnikatele/. 

6. Závěrečné informace 
/kontaktní adresa, důležité telefony, důležitá výročí/. 

2. HUSTOPEČSKÝ MAGAZÍN 
Vysílá se: premiéra lx za 14 dní, ve středu v 18.10 hodin, reprízy: středa 22.00 
hodin., čtvrtek a pátek v 10.00, 18.10 a 22.00 hodin, sobota a neděle v 15.00 a 
22.00 hodin a pondělí a úterý v 10.00, 18.10 a 22.00 hodin. Další týden ve stejné 
časy. 
Jedná se o zpravodajský pořad, který obsahuje reportáže, rozhovory, dokumenty 
a zpravodajské vstupy z Hustopečí a blízkého okolí. 
Celková stopáž 40 - 60 minut. 



65 minut. 

4. HUDEBNÍ OBČASNÍK 
Vysílá se nepravidelně a nahrazuje vždy některý z vysílacích časů Hitparády 
„Našich 8". 
Jedná se o převzaté hudební pořady /Miniportrét, Mix, Mix speciál, 
Folk-speciál, Best of/. Stopáž 20 - 50 minut 

5. K U L T U R N Í OKÉNKO 
Vysílá se: premiéra l x za 14 dní - v pátek v 17.00 hodin, s reprízou v sobotu 
v 10.00 hodin, další týden ve stejných časech. 
Jedná se o dokumentární pořady, které jsou zaměřené na taneční vystoupení, 
záznamy divadelních ochotnických představení, záznamy koncertů ZUŠ a 
podobně. Stopáž 60 - 90 minut. 



KYJOVSKÁ T E L E V I Z E 
kanál Č.S10 

- logo K T V 

Je vysílán na území města Kyjova a obcí Svatobořice-Mistřín. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 15-25 minut. 

Textová smyčka obsahuje: 
- informace kyjovské televize /anonce, program vysílání/ 
- informace městského úřadu /důležitá sdělení městského úřadu, informace 

nemocnice a lékařů, informace městské policie 
úřední hodiny některých úřadů, důležité vyhlášky, potřebné 

adresy občanům, ztráty a nálezy, informace ze škol a školek, upozornění 
na přerušení dodávek el. energie a plynu/. 

- kultura /kulturní dění v regionu, koncerty, výstavy, galerie, pořady domu dětí a 
mládeže, zájmové kroužky, knihovna, koncerty ZUS/. 
- sport /sportovní výsledky, upoutávky na akce pořádané městem, turnaje, 

kopaná, házená, kuželky a další/. 
- inzerce a reklama /reklamní placený blok, avizovaný úvodní a závěrečnou 

stránkou/. 

2. KYJOVSKÝ TÝDENÍK 
Vysílá se: premiéra vždy ve čtvrtek v 18.30 hodin, repríza každý den v 8.30, 
18.30 a 21.30 hodin. 
Jedná se o obrazové zpravodajství. Skládá se ze studiových vstupů, obrazových 
reportáží zaměřených na Kyjov a jeho nejbližší okolí. 
Stopáž 10-20 minut. 
Skládá se ze studiových vstupů a obrazových reportáží, zaměřených na Kyjov a 
nejbližší okolí. 

3. HITPARÁDA „NAŠICH 8" 
Vysílá se třetí týden v měsíci - pondělí až neděle v 16.00 hodin, sobota a neděle 
v 11.00 hodin. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize, stopáž 45 - 65 minut. 



4. HUDEBNÍ OBČASNÍK 
Vysílá se první týden v měsíci, pondělí až neděle v 16.00 hodin, sobota a neděle 
v 11.00 hodin. 
Jedná se o převzaté hudební pořady /Miniportrét, Mix, Mix speciál, 
Folk-speciál, Best of/. Stopáž 20 - 50 minut 

5. KYJOVSKÝ DOKUMENT 
Vysílá se pondělí až neděle, ve 20.00 a 22.00 hodin. 
Jedná se o záznamy kulturního dění ve městě a blízkém okolí, záznamy 
zjednání zastupitelstva, medailony, regionální osobnosti, besedy ve studiu. 
V případě že není žádné aktuální téma, je toto vysílání nahrazeno textovou 
smyčkou. 

6. KYJOVSKÝ ZÁBAVNÝ POŘAD - OBČASNÍK 
Vysílá se pouze po některých významných hudebních a divadelních událostech 
/folkové slavnosti, hody, majálesy, amatérské divadlo/ a to ve stejných časech, 
jako je uváděn hudební občasník nebo hitparáda „Našich 8", tedy pondělí až 
neděle v 16.00 hodin, sobota a neděle v 11.00 hodin. 



MUTĚNICKÁ KABELOVÁ T E L E V I Z E - logo MKT 
kanál Č.S06 

Je vysílán na území obce Mutěnice. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 10-20 minut. 

RUBRIKY: 
- dnešní den /kdo má svátek, významná výročí/ 
- oznámení /informace obecního úřadu, jízdní řády, voda, elektřina, plyn, 

informace lékařů, zprávy z obce, důležité vyhlášky, programy 
zasedání zastupitelstva/ 

- kurzy /aktuální kurz koruny/ 
- kultura /zprávy z kulturního dění v obci, plánované kulturní akce, kultura 

v okolí, vystoupení dětí/ 
- reklama /oznámení o aktuálních číslech sportky, a další placená reklama/ 
- sport /sportovní dění v Mutěnicích a okolí/ 

2. MUTĚNICKÉ ZPRÁVY 
Vysílání vždy druhý týden v měsíci, premiéra ve čtvrtek v 18.00 hodin, repríza 
v neděli v 9.00 a ve 13.00 hodin. 
Skládá se ze studiových vstupů a obrazových reportáží, zaměřených na 
Mutěnice a blízké okolí. 
Stopáž 40 - 70 minut. 

3. KAŇKA 
Vysílání třetí týden v měsíci, premiéra v pondělí v 18.30 hodin, reprízy v úterý 
až pátek v 18.30 hodin. 
Je to pořad, který připravuje Základní škola v Mutěnicích. Jedná se o zprávy z 
vyučování a volného času žáků. 
Stopáž 30-40 minut. 

4. HITPARÁDA „NAŠICH 8" 
Vysílá se ve čtvrtém týdnu v měsíci, premiéra je ve čtvrtek v 18.00 hodin a 
repríza v neděli v 9.00 a ve 13.00 hodin. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize, stopáž 45 - 65 minut. 



4. HUDEBNÍ OBČASNÍK A DOKUMENT 
Vysílá se v prvním týdnu, premiéra ve čtvrtek v 18.00 hodin, repríza v neděli 
v 9.00 a ve 13.00 hodin. 
Jedná se o pořady jak Mutěnické kabelové televize, tak i převzaté. /Hobby 
studio, Naše hody, Hudební slavnosti, Miniportrét, Mix, Mix speciál, Folk-
speciál, Best of/. 
Stopáž 20 -50 minut 



INFOKANÁL 
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN-logo ISM + OBECNÍ ZNAK 

kanál č. S09 

Je vysílán na území obce Svatobořice-Mistřín. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
v 

Cas jedné smyčky 5 -15 minut. 

RUBRIKY: 
- Informace obecního úřadu /důležitá upozornění občanům, školka, 

plán jednání zastupitelstva, jízdní řády, pozvánky/ 
- Kultura /kulturní dění a akce Svatobořic a Mistřína, i blízkého okolí, výstavy, 

koncerty, Hody/. 
- Sport /sportovní akce - kuželky, fotbal, házená - pozvánky a výsledky/. 
- Společenské události /narození, jubilea, svatby - po souhlasu občanů/ 
- Inzerce a reklama /placené označené stránky soukromníků a podnikatelů/ 
- Informace /o KT, lékaři, pracovní doba úřadu/ 

2. VIDEOVYSÍLÁNÍ 
Vysílá se každý druhý týden - pondělí až čtvrtek v 18.30 hodin a v pátek 
v 10.15 hodin. 
Obsahuje videopříspěvky z dění v obci. 
Stopáž 20 - 60 minut. 



f 
ŠLAPANICKÝ INFORMAČNÍ KANÁL - logo ŠLAPIK 

kanál Č.S09 

Je vysílán na území města Šlapanice. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 5-15 minut. 

RUBRIKY : 
- Informace města /důležitá upozornění občanům, úřední hodiny jednotlivých 

odborů, plán jednání zastupitelstva/. 
- Kultura /kulturní akce Slapanic a blízkého okolí, výstavy, galerie, koncerty 

vernisáže/. 
- Sport /sportovní akce Slapanicka, pozvánky - výsledky/. 
- Zdravotnictví /informace lékařů, dovolená-zastupování/. 
- Škola /informace z gymnázia, škol a školek/. 
- Vítání občánků /v případě souhlasu rodičů jsou uváděna jména/. 
- Jubilanti /v případě souhlasu jubilantů jsou uváděna jména/ 
- Blahopřání /přání radnice i soukromých osob k významným jubileum/ 
- Různé /odpady, pozvánky na nekomerční akce/. 
- Reklama /placené označené stránky/ 
- Fotoalbum /fotky z významných událostí a života Slapanic/ 
- Videoaktuality /krátké videozprávy z dění ve městě - odbavovány z počítače/ 
- Rozloučení /rozloučení s občany v případě souhlasu pozůstalých/ 
- Závěrečná stránka /kontaktní adresa, telefon/. 

Každou sudou hodinu je nasazena druhá textová smyčka v délce 10-15 minut, 
ve které běží: 
- informace o důležitých telefonních číslech 
-jízdní řády 
- informace o ordinačních hodinách lékařů 
- nové vyhlášky města 
- zápis zjednání zastupitelstva 



T E L N I C K Y I N F O K A N A L - logo TI 
kanál Č.S08 

Je vysílán na území obce Telnice. 

CASOVY PLAN VYSÍLANÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 5—15 minut. 

RUBRIKY: 
- Informace obecního úřadu /důležitá upozornění občanům, úřední hodiny, 

plán jednání zastupitelstva, jízdní řády, pozvánky, 
lékaři, školka, informace policie/ 

- Kultura /kulturní dění a akce Telnice a blízkého okolí, výstavy, koncerty 
vernisáže/. 

- Sport /sportovní akce Telnice a okolí, pozvánky - výsledky/. 
- Inzerce a reklama /placené označené stránky soukromníků a podnikatelů/ 

V současné době nevysíjá Telnický infokanál žádné videopořady. 



ŽIDLOCHOVICKÁ T E L E V I Z E - logem je znak města 
Židlochovic 

Vojkovic a Hrušovan 
kanál Č.S09 

v 

Je vysílána na území města Zidlochovice a obcí Vojkovice a Hrušovany u Brna. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 
1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ - REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 15-25 minut. 
RUBRIKY: 
- regionální zprvodajství /zprávy z dění regionu/ 
- kalendárium /důležitá výročí, významní rodáci/ 
- zprávy města Zidlochovice /informace městského úřadu, lékaři, školy, 

vyhlášky města, instituce, městská policie../ 
- zprávy obce Vojkovic /informace obecního úřadu, lékaři, školka, 

vyhlášky obce/ 
- zprávy obce Hrušovany /informace obecního úřadu, zdravotníci, škola , 

a školka, vyhláška obce/ 

- kultura /kulturní akce, výstavy, koncerty, kino, divadlo../ 
- aktuality /aktuální dění v regionu, důležitá telefonní čísla, autobus. Spoje/ 
- sport /sportovní dění v regionu - pozvánky a výsledky/ 
- inzerce /placené stránky pro soukromé osoby - byty, auta, chaty/ 
- reklama /placené stránky pro podnikatele/ 

2. REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJ 
Vysílá se: premiéra vždy v sobotu v- 18.00 hodin, repríza denně ve 13.00, 18.00 
a 22.00 hodin. 
Jedná se o zpravodajský pořad ze Židlochovic, Vojkovic, Hrušovan a okolí. 
Skládá se ze studiových vstupů a obrazových reportáží, zaměřených na život 
v regionu. 
Stopáž 10-40 minut. 

3. HITPARÁDA „NAŠICH 8" 
Vysílá se třetí týden v měsíci, a nahrazuje v 18.00 hodin vysílání Regionálního 
zpravodaje. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize, stopáž 45 - 65 minut. 



4. HUDEBNÍ OBČASNÍK 
Vysílá se první týden v měsíci, a nahrazuje v 18.00 hodin vysílání Regionálního 
zpravodaje. 
Jedná se o převzaté hudební pořady /Miniportrét, Mix , Mix speciál, 
Folk-speciál, Best of/. Stopáž 20-50 minut 



INFOKANÁL POPICE - logo INFOP 
kanál Č.E04 

Je vysílán na území obce Popicé. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Cas jedné smyčky 5-15 minut. 

RUBRIKY: 
- Informace obecního úřadu /důležitá upozornění občanům, úřední hodiny, 

plán jednání zastupitelstva, jízdní řády, pozvánky, 
lékaři, školka, informace policie/ 

- Kultura /kulturní dění a akce Popic a blízkého okolí, výstavy, koncerty 
vernisáže/. 

- Sport /sportovní akce Popic a okolí, pozvánky - výsledky/. 
- Společenské události /narození, úmrtí, svatby, po souhlasu s občany/ 
- Inzerce a reklama /placené označené stránky soukromníků a podnikatelů/ 

2. POPICKÉ UDÁLOSTI 
Vysílá se občasně, dle, pořízených příspěvků. 
Skládá se z videozáznamů a obrazových reportáží z Popic a blízké okolí. 
Stopáž 10 - 50.minut. 

3. HITPARÁDA „NAŠICH 8" 
Vysílá se ve čtvrtém týdnu v měsíci, premiéra je ve středu v 18.00 hodin a 
repríza v sobotu v 9.00 hodin. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize, stopáž 45 - 65 minut. 



CUCICKA T E L E V I Z E - logo RIO 
kanál Č.E27 

Je vysílán na území obce Čučíce. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 5-15 minut. 

RUBRIKY: 
- Informace obecního úřadu /důležitá upozornění občanům, úřední hodiny, 

plán jednání zastupitelstva, jízdní řády, pozvánky, 
lékaři, školka, informace policie/ 

- Kultura /kulturní dění a akce Čučic a blízkého okolí, výstavy, koncerty 
vernisáže/. 

- Sport /sportovní akce Čučic, Oslavan a okolí, pozvánky - výsledky/. 
- Inzerce a reklama /placené označené stránky soukromníků a podnikatelů/ 

2. ČUČICKÉ ZPRÁVY 
Vysílá se po 14 dnech, premiéra ve středu v 18.00 hodin, repríza v sobotu 
v 18.00 hodin. 
Skládá se z videozáznamů a obrazových reportáží z Čučic a blízké okolí. 
Stopáž 20 - 40 minut. 

3. HITPARÁDA „NAŠICH 8" 
Vysílá se ve čtvrtém týdnu v měsíci, premiéra je ve středu v 18.00 hodin a 
repríza v sobotu v 18.00 hodin. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize, stopáž 45 - 65 minut. 



INFOKANÁL STRACHOTÍN -
kanál Č.S07 

logo IS 

Je vysílán na území obce Strachotína. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Čas jedné smyčky 5-15 minut. 

Infokanál nemá samostatné rubriky a vysílá postupně - informace Obecního 
úřadu, informace lékařů, informace školy, informace o odpadech, zjednání 
zastupitelstva, telefonní seznam, jízdní řády, kulturní akce, sport, inzerce a 
reklama. 

2. VIDEOVYSÍLÁNÍ 
Vysílá se občasně, dle pořízených příspěvků. 
Skládá se z videozáznamů a obrazových reportáží ze Strachotína a blízkého 
okolí. 
Stopáž 10-50 minut. 

3. HITPARÁDA „NAŠICH 8" 
Vysílá se ve čtvrtém týdnu v měsíci, premiéra je ve středu v 18.00 hodin a 
repríza v sobotu v 9.00 hodin. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize, stopáž 45 - 65 minut. 



INFOKANÁL JIŘÍKOVICE - logo I J 
kanál Č.S07 

Je vysílán na území obce Jiříkovice. 

ČASOVÝ PLÁN VYSÍLÁNÍ A PROGRAMOVÁ SKLADBA 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Celodenní /24 hod/ vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Cas jedné smyčky 10-20 minut. 

Infokanál nemá samostatné rubriky a vysílá postupně informace: z obecního 
úřadu, lékařů, ze školy a školky, dále informace o odpadech, zjednání 
zastupitelstva, telefonní seznam, jízdní řády, kulturní akce, sport, inzerce a 
reklama. , 

V současné době je videovysílání v této lokalitě vpřípravné fázi. 



SELF servis, spol. s r.o. 
IČ: 18826016 
Pálavské náměstí 11 
628 00 Brno 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 201071378/zem/SEL 
Naše zru zem/4392/2010 
Zasedání Rady č. 1 - 2011 / poř.č.: 37 

Rada 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 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli SELF servis, spol. s r.o., IČ 18826016, 
se sídlem Pálavské náměstí 11, Brno-Vinohrady, PSČ 628 00, územní rozsah vysílání licence, č.j. 
Ru/256/02/2968 ze dne 21. října 2002, k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

okres Katastrální území název programu 
Čučíce 624373 ČUČICKÁ TELEVIZE (RIO) 
Hrušovany u Brna 648833 ŽIDLOCHOVICKÁ TELEVIZE 

Brno-venkov 
Jiříkovi ce 661091 INFOKANÁL JIŘÍKOVICE (IJ) 

Brno-venkov Šlapanice u Brna 762792 ŠLAPANICKÝ INFFORMAČNÍ KANÁL (ŠLAPIK) 
Telnice u Brna 765767 TELNICKÝ INFOKANÁL 
Vojkovice u Židlochovic 784567 ŽIDLOCHOVICKÁ TELEVIZE 
Židlochovice 796701 ŽIDLOCHOVICKÁ TELEVIZE 

Břeclav 
Hustopeče u Brna 649864 HUSTOPEČSKÁ TELEVIZE (HTV) 

Břeclav Popice 725757 INFOKANÁL POPICE (INFOP) 
Strachotín 755893 INFOKANÁL STRACHOTÍN (IS) 
Bukovany u Kyjova 615919 BUKOVANSKÉ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ (BTV) 
Kyjov 678431 KYJOVSKÁ TELEVIZE (KTV) 

Hodonín Mistřín 760081 
INFOKANÁL SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (ISM) 

Hodonín Mistřín 760081 
KYJOVSKÁ TELEVIZE (KTV) 

Mutěnice 700444 MUTĚNICKÁ KABELOVÁ TELEVIZE(MKT) 

Svatobořice 760099 
INFOKANÁL SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (ISM) 

Svatobořice 760099 
KYJOVSKÁ TELEVIZE (KTV) 
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Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. 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 
se považuje za 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 SELF servis, spol. s r.o. byl dne 23. listopadu 2010, č.j. zem/4021/2010, upozorněn 
Radou, že ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 132/2010 Sb., nedoručil Radě údaje 
stanovené podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., tj. nedoručil Radě výčet katastrálních 
území a okresů ve vztahu k územnímu rozsahu (lokalitám) televizního vysílání dle licenčních 
podmínek. 

Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení upozornění stím, že 
upozornění bylo provozovateli doručeno dne 10. prosince 2010. Provozovatel ve stanovené lhůtě dne 
16. prosince 2010, č.j. 10387, doručil Radě doplnění licence o výčet katastrálních územní a okresů a 
splnil tak povinnost stanovenou ustanoveními zákona č. 132/2010 Sb. (§ 21 odst. 2) a zákona č. 
231/2001 Sb. (§ 14 odst. 1 písm. f). 

Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 11.1.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.01.12 14:13:28 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^2Q2 2 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova £)i)/6,120 00 Praha 2 
TeL: + 420 2jn 813 830 / Fax: ' L\20 i~jt\ 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

SELF servis, spol. s r.o. 
Pálavské náměstí 11 
628 00 Brno 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2012/294/zem/SEL 
Č.j.: zem/1817/2012 
Zasedání Rady č. 9 - 2012 / poř.č.: 55 

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 

rozhodnutí : 

Rada vydává provozovateli SELF servis, spol. s r.o., IČ 18826016, se sídlem Brno - Vinohrady, 
Pálavské náměstí 11, PSČ 628 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k televiznímu vysílání prostřednictvím kabelových systémů, udělené dne 22. října 2002 rozhodnutím 
Rady č.j. Ru/256/02/2968, a to se změnou označení (názvu) programu, územního rozsahu vysílání, 
licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti doručené Radě dne 30. března 2012, č.j. 3678, ve znění 
upřesnění ze dne 26. dubna 2012, čj. 4412: 

• Změna označení (názvu) programů, loga (změny vyznačeny tučně): 

Čučická televize na Kabelová Televize Čučice (logo RIO) 
Infokanál obce Jiříkovice na Infokanál obce Jiříkovice (logo znak obce Jiříkovice) 
Infokanál Popice na Popický Infokanál (logo INFO) 
Infokanál Svatobořice-Mistřín na Infokanál Svatobořice-Mistřín (logo ISM) 
Šlapanický informační kanál na Infokanál Šlapanice (logo IŠ) 
Židlochovická televize na Regionální zpravodajství (logo RZ) 

• Změna územního rozsahu vysílání programu Kviovská televize 

Původní rozsah vysílání: k.ú. Kyjov (678431), Svatobořice (760099), Mistřín (760081) 
Nový rozsah vysílání: k.ú. Kyjov (678431) 

• Změna Dalších programových podmínek programů: 

Popický Infokanál (původní název Infokanál Popice), Regionální zpravodajství (původní název 
Židlochovická televize), Mutěnická kabelová televize, Kabelová Televize Čučice (původní název 
Čučická televize), Infokanál obce Jiříkovice, Hustopečská Televize, Infokanál Svatobořice-Mistřín, 
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Bukovanské televizní vysílání, Infokanál Šlapanice (původní název Šlapanický informační kanál), 
Kyjovská televize: 

1) Popický Infokanál (logo INFO) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 5-30 minut - obsahující především informace 
obecního úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, fotografie ze společenských, kulturních 
nebo sportovních akcí v Popicích a blízkého okolí, reklamní a inzertní blok. 

Popické okénko - Občasník - blok reportáží nebo záznamů společenských, kulturních nebo sportovních 
akcí v Popicích a blízkém okolí. Stopáž 10-90 minut. Vysíláno nepravidelně vždy po dobu jednoho celého 
týdne: Pondělí až pátek 20:00, Sobota a neděle: 10:00, 14:00, 18:00 a 22:00. 

2) Regionální zpravodajství (logo RZ) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 60 minut - obsahující především 
informace městských a obecních úřadů v dané lokalitě, místní textové zpravodajství, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, fotografie ze společenských akcí a dění v obci, reklamní a inzertní blok. 

2. Regionální videomagazín - blok zpravodajských sestřihů kulturních, společenských příp. 
sportovních akcí v dané lokalitě, obrazové reportáže zaměřené na život v těchto obcích a regionu a 
záznamy významných kulturních událostí - koncerty, slavnosti, hody, amatérská divadla. Do bloku budou 
nepravidelně zařazovány i převzaté pořady z produkce regionálních televizí v okolí. Stopáž 10-90 minut. 
Vysíláno denně v časech 13:00, 18:00, 22:00 po celý týden, premiéra každou sobotu 18:00. 

3. Hudební občasník - převzatý hudební pořad (Miniportrét, Mix, Mix Speciál, Folk Speciál, Best of, 
Hitparáda) Stopáž 20-50 minut. Vysíláno nepravidelně po celý týden denně v časech 13:00, 18:00, 22:00 
za pořadem Regionální videomagazín. 

3) Mutěnická kabelová televize (logo MKT) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 10-20 minut - obsahující především 
informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, reklamní a inzertní blok. 

2. Mutěnické zprávy - blok reportáží z Mutěnic a blízkého okolí. Stopáž 30-90 minut. Vysíláno 
každý druhý čtvrtek v měsíci 18:00 potom následující neděle 9:00 a 13:00. 

3. Mutěnický magazín - Magazínový občasník obsahující záznamy a sestřihy kulturních, 
sportovních nebo společenských akcí v obci, dokumentární a publicistické pořady z Mutěnic a blízkého 
okolí. Stopáž 10-90 minut. Vysíláno nepravidelně s premiérou ve čtvrtek v 18:00 potom následující 
neděle 9:00 a 13:00. 
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4. Záznam Zasedání zastupitelstva - občasník vyráběný podle potřeby obce a termínů zasedání 
zastupitelstva, vysílaný vždy jen jednou ve čtvrtek 18:00 po zasedání zastupitelstva obce Mutěnice. 
Stopáž 30-240 minut 

4) Kabelová televize Čučice (logo RIO) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 5-30 minut - obsahující především 
informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, fotografie ze společenských, kulturních 
nebo sportovních akcí v Čučících a blízkého okolí, reklamní a inzertní blok. 

5) Infokanál obce Jiříkovice (logo - znak obce Jiříkovice) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 5-30 minut - obsahující především 
informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, fotografie ze společenských, kulturních 
nebo sportovních akcí v Jiříkovicích a blízkého okolí, reklamní a inzertní blok. 

2. Jiříkovský magazín - Občasník - blok reportáží nebo záznamů společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí v Jiříkovicích a blízkém okolí. Stopáž 10-90 minut. Vysíláno nepravidelně vždy po dobu 
jednoho celého týdne v časech 9:00, 18:00 a 22:00. 

6) Hustopečská televize (logo HTV) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 10-20 minut - obsahující především 
informace městského úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, informace 
Hustopečské Televize, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, 
reklamní a inzertní blok. 

2. Zprávy • stručně a rychle - Zpravodajský pořad, který přináší aktuální zpravodajství z Hustopečí 
a okolí. Stopáž: 15-20 min., vysíláno denně v bloku s ostatními pořady v časech 10:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 22:00 po dobu jednoho týdne. 

3. Hustopečský magazín - Zpravodajský pořad, který obsahuje reportáže, rozhovory, dokumenty a 
zpravodajské vstupy z Hustopečí a okolí. Stopáž: 30-60 min., vysíláno denně v bloku s ostatními pořady v 
časech 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00 jednou za dva týdny po dobu jednoho týdne. 

4. Regionální zprávy - Převzatý zpravodajský pořad, který obsahuje reportáže z regionů ČR. 
Stopáž: 30 min., vysíláno denně v bloku s ostatními pořady v časech 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00 po 
dobu jednoho týdne. 

5. Motormix - převzatý sportovní pořad se zaměřením na motoristický sport. Stopáž: 30 min., 
vysíláno denně v bloku s ostatními pořady v časech 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00 jednou za dva 
týdny po dobu jednoho týdne. 
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6. Diskusní občasník - dokumentární, diskusní a specializované pořady na všeobecná témata, 
záznamy divadelních ochotnických představení, koncertů ZUŠ, apod. Stopáž: 30-90 min. Vysílá se 
nepravidelně v termínu pondělí - neděle v 10:00, 18:00, 22:00. 

7. Hudební občasník - převzatý hudební pořad (Miniportrét, Mix, Mix Speciál, Folk Speciál, Best of, 
Hitparáda) Stopáž 20-50 minut. Vysíláno nepravidelně po celý týden - denně v bloku s ostatními pořady v 
časech 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00 po dobu jednoho týdne. 

7) Infokanál Svatobořice-Mistřín (logo ISM) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 10-20 minut - obsahující především 
informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, reklamní a inzertní blok. 

2. Občasník Infokanálu Svatobořice-Mistřín - blok reportáží z obce a blízkého okolí. Stopáž 30-
90 minut. Vysíláno nepravidelně vždy ve třech po sobě jdoucích dnech s páteční premiérou: Pá 9:00, So 
17:00, Ne 17:00. 

3. Blok pořadů převzatý z produkce TV Slovácko: Magazín Kyjov, Magazín Hodonín, Co nového 
u Sousedů, Sport. Vysíláno každý týden s páteční premiérou: Pá 9:00, So 17:00, Ne 17:00 (V případě 
vysílání Občasníku Infokanálu Svatobořice-Mistřín je zařazen tento pořad až za Občasník). 

8) Bukovanské televizní vysílání (logo BTV) 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 5-15 minut - obsahující především 
informace obecního (městského) úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné 
informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, fotografie ze společenských 
akcí a dění v obci, reklamní a inzertní blok. 

2. Blok pořadů převzatý z produkce TV Slovácko: Magazín Kyjov, Magazín Hodonín, Co nového 
u Sousedů, Sport. Vysíláno denně v časech: 9:00 17:00 a 21:00 po dobu jednoho týdne. 

3. Záznam Zasedání zastupitelstva - občasník vyráběný podle potřeby obce a termínů zasedání 
zastupitelstva. Vysíláno denně v časech: 9:00 17:00 a 21:00 po dobu třech dnů. 

4. Bukovanský Magazín - občasník obsahující především záznamy ze společenských akcí a dění v 
obci a jejím okolí. Vysíláno denně v časech: 9:00 17:00 a 21:00 po dobu jednoho týdne. 

9) Infokanál Šlapanice (logo IŠ) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 5-25 minut - obsahující především 
informace městského úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, fotografie ze společenských akcí a dění v 
obci, reklamní a inzertní blok. 

2. Šlapanický týdeník: blok zpravodajských sestřihů kulturních, společenských příp. sportovních 
akcí, dokumenty, sestřihy zasedání. Stopáž 5 - 90 minut. Vysíláno denně 8:30, 11:30, 16:30, 20:30, 23:00 
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- většinou každý týden nový blok, za který je zařazena repríza bloku z minulého týdne. Každý blok 
týdeníku je vysílán po dobu 14 dní. 

3. Šlapanický magazín: měsíčník, blok reportáží z kulturních, společenských a sportovních akcí z 
obce a blízkého okolí z uplynulého měsíce. Stopáž 10-60 minut. Nový pořad jednou za měsíc, vysíláno 
denně po dobu dvou týdnů 6:30, 10:30, 14:30, 18:30, 22:00. 

4. Kaleidoskop: měsíčník, podrobná reportáž jednoho tématu z obce a blízkého okolí, medailonek 
osobnosti. Stopáž 10-60 minut. Nový pořad jednou za měsíc, vysíláno denně po dobu dvou týdnů 6:30, 
10:30,14:30,18:30,22:00. 

5. Záznam Zasedání zastupitelstva: občasník vyráběný v případě potřeby obce, v závislosti na 
termínech zasedání zastupitelstva města Šlapanice. Stopáž 20-400 min, vysíláno denně po dobu 14 dní 
od termínu zasedání ve 23:00. 

6. Přímý přenos: Přímý přenos z akcí ve městě, občasník vysílaný v závislosti na termínu konání 
konkrétní akce (mše, zasedání, významná kulturní akce). Stopáž i čas vysílání vychází z termínu a délky 
dané akce. 

7. Hudební občasník - převzatý hudební pořad (Miniportrét, Mix, Mix Speciál, Folk Speciál, Best of, 
Hitparáda) Stopáž 20-50 minut. Vysíláno nepravidelně po dobu jednoho týdne - denně v bloku s ostatními 
pořady v časech 6:30, 10:30, 14:30, 18:30, 22:00. 

10) Kyjovská televize (logo KTV) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Vysílání Kyjovské televize tvoří převzatý program z produkce Televize Slovácko, který je tvořen základní 
stavební jednotkou, programovou hodinou. Vysílání tvoří tři různě sestavené programové hodiny, které 
rotují od dopolední premiéry do následujícího odpoledne. Obsah všech tří programových hodin se 
aktualizuje denně, víkendový blok běží beze změn od pátečního do pondělního odpoledne. Obvyklým 
časem pro zařazení aktuálních premiérových hodin je doba mezi 16:00 až 19:00 hod. 

Každá programová hodina je složená z regionálních zpravodajských magazínů jednotlivých měst a obcí 
dotčeného území, tj. Zlínského a Jihomoravského kraje. Vedle místních zpravodajských pořadů jsou 
programové hodiny složeny také ze společných zpravodajských a publicistických pořadů, které reflektují 
dění na území celého Slovácka. Některé pořady jsou vytvořeny i ve spolupráci se slovenským 
dodavatelem obsahu z příhraničního území na pomezí České a Slovenské republiky na opačné straně 
hranice. Součástí programového schématu je také vysílání „živé panoramy" ve vybraných ranních a 
odpoledních hodinách z některých lokalit na české a slovenské straně hranice. Pořad Zprávy odjinud je 
sestaven z nejzajímavějších reportáží portálu www.regionalnitelevize.cz z území celé ČR. Součástí 
vysílání bude i vysílání reklamy. Do magazínového bloku může být zařazen i pořad Hudební občasník. 
Jedná se o převzatý hudební pořad (Miniportrét, Mix, Mix Speciál, Folk Speciál, Best of, Hitparáda) ve 
stopáži 20 - 50 minut vysílaný nepravidelně - denně v daném bloku po dobu jednoho týdne. 

Znělka 
Zpravodajský magazín / Živá panorama 
Zpravodajský magazín 
Zpravodajský magazín / Programová příloha 
Zpravodajský magazín / Publicistika 
Zprávy odjinud / Programová příloha 
Upoutávky do konce programové hodiny 
- Videotextové zpravodajství 
- Vysílací schéma 
- Uvidíte v televizi slovácko 
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• Změna územního rozsahu vysílaní a licenčních podmínek - rozšířeni vysílaní o programy 
TV Žabčice a Infokanál obce Vlkoš 

Údaje o jednotlivých programech: 

Označení (název) programu: 

Územní rozsah vysílání: 
Časový rozsah vysílání programu: 
Základní programová specifikace: 

TV Žabčice (logo - obecní znak Žabčic) 

k.ú. Žabčice (794121), okres Brno-venkov 
24 hodin denně 
Informační kanál 

Další programové podmínky: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 5-30 minut - obsahující především 
informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, fotografie ze společenských, kulturních 
nebo sportovních akcí v Žabčicích a blízkého okolí, reklamní a inzertní blok. 

2. Obecní magazín - Občasník - blok reportáží nebo záznamů společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí v Žabčicích a blízkém okolí. Stopáž 10-90 minut. Vysíláno nepravidelně vždy po dobu 
jednoho celého týdne: 9:00, 18:00 a 22:00. 

Označení (název) programu: Infokanál obce Vlkoš (logo - obecní znak) 

Územní rozsah vysílání: 
Časový rozsah vysílání programu: 
Základní programová specifikace: 

k.ú. Vlkoš u Kyjova (784036), okres Hodonín 
24 hodin denně 
Informační kanál 

Další programové podmínky: 

1. Videotextové vysílání - 24 hodin denně - smyčka v délce 5-30 minut - obsahující především 
informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace 
nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, fotografie ze společenských, kulturních 
nebo sportovních akcí ve Vlkoši a blízkého okolí, reklamní a inzertní blok. 

2. Obecní magazín - Občasník - blok reportáží nebo záznamů společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí v obci a jejím okolí. Stopáž 10-90 minut. Vysíláno nepravidelně vždy po dobu jednoho 
celéhotýdne: 9:00, 11:00, 15:00, 18:00, 20:00 a 22:00. 

• Změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek - ukončení vysílání programů 
Telnický infokanál (logo TI) určeného pro k.ú. Telnice u Brna (765767), okres Brno-venkov, a programu 
Infokanál Strachotín (logo IS) určeného pro k.ú. Strachotín (755893), okres Břeclav. 

V ostatním rozsahu zůstává licence bez změny, 



Účastník řízení dne 29. března 2012 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 řízení 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. Podání žaloby má 
odkladný účinek. 

V Praze dne: 9.5.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.05.23 12:03:26 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

itselfs.r.o. 
Pálavské náměstí 4343/11 
62800 Brno 

Sp. zn./ldent.: 2013/1039/FIA/its 
Č.j.: FIA/316/2014 
Zasedání Rady č. 2 - 2014 / poř.č.: 46 

ROZHODNUTÍ 

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 zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

Rada vydává provozovateli itselfs.r.o., IČ 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 
628 00 Brno souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci č.j.: Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002 ve znění pozdějších, dle 
žádosti č.j.: 12796 ze dne 18. prosince 2013, spočívající: 

Ve změně Dalších programových podmínek programů: 

Popický infokanál, Regionální zpravodajství, Mutěnická kabelová televize, Kabelová televize Čučice, 
Infokanál obce Jiříkovice, Hustopečská televize, Infokanál Svatobořice-Mistřín, Bukovanské televizní 
vysílání, Infokanál Šlapanice, Kyjovská televize, TV Žabčice, Infokanál obce Vlkoš, a to: 

1) Popický Infokanál (logo INFO) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

r o z h o d n u t í 
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Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

2) Regionální zpravodajství (logo RZ) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

3) Mutěnická kabelová televize (logo MKT) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 
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Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

4) Kabelová televize Čučice (logo RIO) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

5) Infokanál obce Jiříkovice (logo - znak obce Jiříkovice) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 
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Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

6) Hustopečská televize (logo HTV) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

7) Infokanál Svatobořice-Mistřín (logo ISM) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 
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Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

8) Bukovanské televizní vysílání (logo BTV) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

9) Infokanál Šlapanice (logo IŠ) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 
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Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

10) Kyjovská televize (logo KTV) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Vysílání Kyjovské Televize tvoří blok pořadů z produkce TV Slovácko opakující se ve smyčce po celý 
den. 

Blok je složený z regionálních zpravodajských magazínů, popřípadě publicistických pořadů, které 
reflektují i dění na území celého Slovácka. Součástí vysílání mohou být přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do bloku vysílání mohou být zařazeny i zajímavé a pro 
místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené i jinými televizními studii. Součástí bloku 
může být Videotext s hudebním podkresem obsahující především informace obecních úřadů, pozvánky 
na kulturní, sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro 
obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních 
nebo sportovních akcí. 

Blok vysílání může obsahovat reklamu nebo inzerci. Vysílání je aktualizováno nepravidelně. 

11) TV Žabčice (logo obecní znak Žabčic) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 
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Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

12) Infokanál obce Vlkoš (logo obecní znak) 

Nové znění Dalších programových podmínek: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

V ostatních částech zůstává licence beze změny. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 19. prosince 2013. 

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. 
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P o u č e n í : 

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. 

V Praze dne: 21.1.2014 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2014.01.27 15:34:07 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + £]2d 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

itself s.r.o. 
Pálavské náměstí 4343/11 
62800 Brno 

Sp. zn./ldent.: 2014/1054/FIA/its 
Č.j.: FIA/3919/2014 
Zasedání Rady č. 20 - 2014 / poř.č.: 29 

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, itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 
628 00 Brno, licence č.j.: Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, spočívající v 
rozšíření vysílání o program města Tišnov: Tišnovská televize - k. ú. Tišnov (767379), okres Brno-venkov 
a program města Rosice: Rosická kabelová televize - k. ú. Rosice u Brna (741221), okres Brno-venkov v 
rozsahu žádosti ze dne 17. října 2014, č.j.: 8897, a to: 

1) Tišnovská televize - katastrální území Tišnov (767379) 

Označení (název) programu: Tišnovská televize (logo TTV) 

Územní rozsah vysílání: k. ú. Tišnov (767379), okres Brno-venkov, 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Základní programová specifikace: Informační kanál 

r o z h o d n u t í : 
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Další programové podmínky: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem 
jejího provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

2) Rosická kabelová televize - katastrální území Rosice (741221) 

Označení (název) programu: Rosická kabelová televize (logo RKTV) 

Územní rozsah vysílání: k. ú. Rosice u Brna (741221), okres Brno-venkov, 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Základní programová specifikace: Informační kanál 

Další programové podmínky: 

Videotextové vysílání: 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na kulturní 
sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité pro obyvatele 
dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí 
videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

3919-2 



Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem 
jejího provozovatele. 

Obrazové vysílání: 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární tvorbu. Do 
obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místních 
orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní 
utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé 
a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení dne 9. října 2014 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. 

V Praze dne: 4.11.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2014.11.12 11:14:21 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + £]2d 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

itself s.r.o. 
Pálavské náměstí 4343/11 
62800 Brno 

Sp. zn./ldent.: 2014/1034/FIA/its 
Č.j.: FIA/3927/2014 
Zasedání Rady č. 20 - 2014 / poř.č.: 28 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

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 zákon 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 itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 
Židenice, 628 00 Brno, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j.: 
Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002 ve znění pozdějších změn, k provozování místního televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené 
dne 13. října 2014, č.j.: 8775 ve znění upřesnění žádosti ze dne 14. října 2014, č.j.: 8829. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, 
je provozovatelem místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě 
licence udělené rozhodnutím Rady č.j.: Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002 ve znění pozdějších změn, 
platné do 27. listopadu 2014. 

Dne 13. října 2014, č.j.: 8775 ve znění upřesnění žádosti ze dne 14. října 2014, č.j.: 8829, požádal 
provozovatel itself s.r.o., o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. do 27. listopadu 2026. 

Žádost 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 9. října 2014. 

r o z h o d n u t í : 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 4.11.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2014.11.12 11:14:44 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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JEDN. IDENT.: 273170-RRTV 
NAŠE Č. J.:  RRTV/8320/2018-smu  
SP. ZN.:  RRTV/2018/ 269/smu 
VYŘIZUJE:  ORVL - OLR 
ZASEDÁNÍ RADY: 6-2017, poř. č. 21 
 
DATUM, MÍSTO: 20. března 2018, 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 zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto 
 

rozhodnutí: 
 

Rada uděluje provozovateli itself s.r.o., IČ: 18826016, se sídlem: Pálavské náměstí 4343/11, 
Židenice, 628 00  Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti  o licenci č.j. 
Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, resp. rozšíření o Informační kanál obce 
Letonice, k.ú. Letonice, č. k.ú. 680699, okres Vyškov a Infokanál Žatčany, k.ú. Žatčany, č. k.ú. 
794724, okres Brno – venkov, v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. března 2018,  evidované 
pod č.j. RRTV/7931/2018-vra, a to: 
 

1. Rozšíření o infokanál obce Letonice 

 

 
Označení (název) programu: 
 

Informační kanál obce Letonice (logo obecní znak) 

 
Územní rozsah vysílání: 

 
k.ú. Letonice , č. k.ú. 680699, okres Vyškov 

 
Časový rozsah vysílání: 

 
24 hodin denně 

 
Základní programová 
specifikace: 

 
Informační kanál 

 

Další programové podmínky: 

Videotextové vysílání 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 

kulturní, sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 

 
itself s.r.o. 
IČ: 18826016 
Pálavské náměstí 4343/11  
628 00  Brno - Židenice 



pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 

kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 

potřeby obce. Součástí videotextového vysílání  může být reklamní a inzertní blok. Zvukový 

podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 

provozovatele. 

Obrazové vysílání  

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární 
tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy 
z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo 
společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového 
vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného 
charakteru, vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být reklamní a 
inzertní blok. 

 
 

 

2. Rozšíření o infokanál obce Žatčany 

 

Označení (název) programu: 
 
Infokanál Žatčany (logo obecní znak) 
 

 
Územní rozsah vysílání: 

 
k.ú. Žatčany, č. k.ú. 794724, okres Brno - venkov 

 
Časový rozsah vysílání: 

 
24 hodin denně 

 
Základní programová specifikace: 

 
Informační kanál 

 

Další programové podmínky 

Videotextové vysílání 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 

kulturní, sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 

pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 

kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 

potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. Zvukový 

podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 

provozovatele. 

Obrazové vysílání 

Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 

zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární 

tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy 

z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo 

společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového 

vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného 



charakteru, vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být reklamní a 

inzertní blok. 

 

Ostatní části licenčních podmínek licence č.j. Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002, ve znění 

pozdějších změn, zůstávají beze změn. 

 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení, provozovatel itself s.r.o., IČ: 18826016, se sídlem: Pálavské náměstí 4343/11, 
Židenice, 628 00  Brno,, uhradil správní poplatek ve výši  20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 12. března 2018. 
 
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., správního řádu, 
v platném znění.  
 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
 
 
 
 



 

Jedn. identifikátor: 313962-RRTV 

 
    
Naše č. j.:  RRTV/12146/2019-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2019/664/fia  
Zasedání Rady: 17-2019/poř. č. 9 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 15. října 2019, 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), 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 provozovateli, společnosti itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 
4343/11, Židenice, 628 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 
č.j.: Ru/256/02/2968, ze dne 22. října 2002, podle § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 231/2001 
Sb., v rozsahu žádosti ze dne 20. září 2019, č.j.: RRTV/11145/2019-vra, ve znění doplnění 
žádosti ze dne 2. října 2019, č.j.: RRTV/11478/2019-vra, spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to:  
 
 

a) rozšíření vysílání pro obec:  

 

1) Prušánky, k. ú. Prušánky (734021), okres Hodonín 

 
Označení (název) programu: Infokanál Prušánky (logo obecní znak)  
 
Územní rozsah vysílání:  k. ú. Prušánky (734021), okres Hodonín  
 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
 
Základní programová specifikace:  Informační kanál  
 
 
 
 
 

itself s.r.o.  
IČ: 188 26 016 
Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 
628 00 Brno 



Další programové podmínky:   
 
Videotextové vysílání:  
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky 
na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního 
charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa 
z místních společenských, kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je 
aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok.  
 
 
Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se 
souhlasem jejího provozovatele.  
 
 
Obrazové vysílání:  
Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především 
místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny 
záznamy nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze 
spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti 
a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky 
atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Zahájení vysílání: podzim 2019 
 

 
 

2) Horní Bojanovice, k. ú. Horní Bojanovice (642444), okres Břeclav:   

  
Označení (název) programu: Infokanál Horní Bojanovice (logo obecní znak)  
 
Územní rozsah vysílání:  k. ú. Horní Bojanovice (642444), okres Břeclav 
 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
 
Základní programová specifikace:  Informační kanál  

 
 
Další programové podmínky:   
 
Videotextové vysílání:  
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky 
na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního 
charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa 
z místních společenských, kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je 
aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok.  
 



Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se 
souhlasem jejího provozovatele.  
 
Obrazové vysílání:  
Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především 
místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny 
záznamy nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze 
spolků a podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti 
a podobně). Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky 
atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí 
obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Zahájení vysílání: 1. polovina roku 2020 
 

 
 
 

b) ukončení vysílání ve městě Kyjov, Kyjovská televize:  

 

Označení (název) programu: Kyjovská televize (logo KTV)  
 
Územní rozsah vysílání:  k. ú. Kyjov (678431), okres Hodonín 

 
Ukončení vysílání: podzim 2019 
 
 
 
 

c) ve změně dalších programových podmínek infokanálu:  

 

 Tišnovská televize (logo TTV),  k. ú. Tišnov (767379), okres Brno-venkov tak, 

že text:  

„Další programové podmínky:  
 
Videotextové vysílání:  
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 
 
Zvukový podkres videotextového vysílání tvoří regionální rozhlasová stanice se 
souhlasem jejího provozovatele.  
 
Obrazové vysílání:  
Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo dokumentární 
tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy z 
jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo 
společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do obrazového 



vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného 
charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být reklamní a 
inzertní blok.“  
 
se nahrazuje tímto aktuálním zněním:  
 
 
Další programové podmínky: 
 
Videotextové vysílání:  
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres.   
 
Obrazové vysílání:  
 
Blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou a dokumentární tvorbu. 
Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání místní 
samosprávy, schůzí spolků a podobných organizací, nebo společenských akcí, sportovních akcí, 
kulturních akcí, veřejných slavností a podobně. Do obrazového vysílání mohou být zařazovány i 
zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené jinými televizními 
studii. Součástí obrazového vysílání může být reklamní a inzertní blok. 
 
 
 
 

Ostatní části licence zůstávají beze změny. 
 
 
 
 

 
 
 

Odůvodnění: 
 
Podle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání u kabelových 
systémů.  
 
Podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 23. září 2019.  
 



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. 
 
 
 
P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 



 

Jedn. identifikátor: 332913-RRTV 
 
    
Naše č. j.:  RRTV/5563/2020-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2020/261/fia  
Zasedání Rady: 7-2020/poř. č. 28 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 7. dubna 2020, 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), 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 provozovateli, společnosti itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 
4343/11, Židenice, 628 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, č.j.: Ru/256/02/2968, ze dne 22. října 2002, podle § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 
231/2001 Sb., v rozsahu žádosti ze dne 6. března 2020, č.j.: RRTV/3957/2020-vra a doplnění 
žádosti  č.j.: RRTV/4213/2020-vra, ze dne 17. března 2020 a č.j.: RRTV/4316/2020-vra, ze dne 
19. března 2020, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a 
to:  
 
 

a) v rozšíření vysílání o infokanál: 
 

 

 pro město Břeclav: BV1 (logo BV1 + znak města), k. ú. Břeclav (613584), k. ú. 

Poštorná (726346), Charvátská Nová Ves (650684), okres Břeclav 

 
 

Označení (název) programu: BV1 (logo BV1 + znak města)  
 
 
Územní rozsah vysílání: k. ú. Břeclav (613584), k. ú. Poštorná (726346), 
                                          Charvátská Nová Ves (650684), okres Břeclav 

 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

itself s.r.o.  
IČ: 188 26 016 
Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 
628 00 Brno 



Základní programová specifikace:  Informační kanál  
 
 
Další programové podmínky:   
 

Vysílání infokanálu tvoří cyklicky opakovaný blok pořadů vlastní výroby obsahující především 
místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou a dokumentární 
tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby zařazeny záznamy nebo přenosy z jednání 
místní samosprávy, schůzí spolků a podobných organizací, nebo společenských akcí, 
sportovních akcí, kulturních akcí, veřejných slavností a podobně. Do obrazového vysílání mohou 
být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady obdobného charakteru vyrobené 
jinými televizními studii. 
 
Součástí obrazového vysílání může být blok videotextu obsahující především informace obecního 
úřadu, pozvánky na kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního 
charakteru důležité pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních 
společenských, kulturních nebo sportovních akcí. 
 
Součástí obrazového vysílání a videotextu může být reklamní a inzertní blok. 
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres.  
 
Vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle potřeby obce. 

 
 
Zahájení vysílání: jaro 2020 
 

 
 
 

 pro obec Lužice: Infokanál Lužice (logo obecní znak), k. ú. Lužice u Hodonína 

(689343), okres Hodonín 

 
 
Označení (název) programu: Infokanál Lužice (logo obecní znak)  
 

 
Územní rozsah vysílání: k. ú. Lužice u Hodonína (689343), okres Hodonín 
 
 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
 
 
Základní programová specifikace:  Informační kanál  

 
 
 

 
 
 
 



         Další programové podmínky:   
 

Videotextové vysílání:  
 

Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  

 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
 
Obrazové vysílání:  

 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 

 
 
Zahájení vysílání: podzim 2020 
 

 
 
 

b) v ukončení vysílání programu: 
 

 

 Kabelová televize Čučice (logo RIO) 

 
 
Označení (název) programu: Kabelová televize Čučice (logo RIO ) 
 
 
Územní rozsah vysílání: k. ú. Čučice (624373), okres Brno - venkov 
 
 
Ukončení vysílání: zima 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 



c) ve změně Dalších programových podmínek programů: 

 

Bukovanské televizní vysílání (BTV), Hustopečská televize (HTV), Infokanál Horní Bojanovice 
(logo obecní znak), Infokanál obce Jiříkovice (znak obce Jiříkovice), Infokanál obce Vlkoš (obecní 
znak), Infokanál Prušánky (obecní znak), Infokanál Svatobořice-Mistřín (ISM), Infokanál 
Šlapanice (IŠ), Informační kanál obce Letonice (logo obecní znak), Mutěnická kabelová televize 
(MKT), Popický Infokanál (INFO), Regionální zpravodajství (RZ), Rosická kabelová televize 
(RKTV), TV Žabčice (logo obecní znak), Infokanál Žatčany (logo obecní znak), a to:  
 
 

 Bukovanské televizní vysílání (BTV), k. ú. Bukovany u Kyjova (615919), okres 

Hodonín:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání:  
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele.  
 
Obrazové vysílání:  
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou a 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 

 
 

 Hustopečská televize (HTV), k. ú. Hustopeče u Brna (649864), okres Břeclav:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 



Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 
 

 Infokanál Horní Bojanovice (logo obecní znak), k. ú. Horní Bojanovice 

(642444), okres Břeclav:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Infokanál obce Jiříkovice (znak obce Jiříkovice), k. ú. Jiříkovice (661091), 

okres Brno-venkov:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Infokanál obce Vlkoš (obecní znak), k. ú. Vlkoš (784036), okres Hodonín:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 



obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 
 
 
 

 Infokanál Prušánky (obecní znak), k. ú. Prušánky (734021), okres Hodonín:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Infokanál Svatobořice-Mistřín (ISM), k. ú. Svatobořice (760099) a k. ú. Mistřín 

(760081) okres Hodonín:   

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 



 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Infokanál Šlapanice (IŠ), k. ú. Šlapanice u Brna (762792), okres Brno – venkov:  

  

Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Informační kanál obce Letonice (logo obecní znak), k. ú. Letonice (680699) 

okres Vyškov:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 



kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Mutěnická kabelová televize (MKT), k. ú. Mutěnice (700444) okres Hodonín:  

  
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 
 
 
 
 



 Popický Infokanál (INFO), k. ú. Popice (725757), okres Břeclav:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Regionální zpravodajství (RZ), k. ú. Hrušovany u Brna (648833), k. ú. Vojkovice 

u Židlochovic (784567) a Židlochovice (796701), okres Brno - venkov:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 



obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Rosická kabelová televize (RKTV), k. ú. Rosice u Brna (741221), okres Brno - 

venkov:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 TV Žabčice (logo obecní znak), k. ú. Žabčice (794121), okres Brno - venkov: 

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
 
 



Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 

 Infokanál Žatčany (logo obecní znak), k. ú. Žatčany (794724), okres Brno - 

venkov:  

 
Nové znění Dalších programových podmínek: 
 
Videotextové vysílání: 
 
Smyčka v délce 3 až 60 minut obsahující především informace obecního úřadu, pozvánky na 
kulturní sportovní nebo společenské akce, obecné informace nekomerčního charakteru důležité 
pro obyvatele dané lokality, popřípadě fotogalerii nebo krátká videa z místních společenských, 
kulturních nebo sportovních akcí. Videotextové vysílání je aktualizováno nepravidelně, dle 
potřeby obce. Součástí videotextového vysílání může být reklamní a inzertní blok.  
 
Videotext může být doplněn o hudební zvukový podkres, který tvoří vlastní zvuková stopa 
nebo regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího provozovatele. 
 
Obrazové vysílání: 
 
Blok pořadů vlastní výroby, který může být zařazen do videotextového vysílání, obsahující 
především místní zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou nebo 
dokumentární tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy 
nebo přenosy z jednání místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a 
podobně) nebo společenských akcí (sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). Do 
obrazového vysílání mohou být zařazovány i zajímavé a pro místní diváky atraktivní pořady 
obdobného charakteru vyrobené jinými televizními studii. Součástí obrazového vysílání může být 
reklamní a inzertní blok. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní části licence zůstávají beze změny. 
 
 
 
 



 
 
Odůvodnění: 
 
Podle § 21 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání u kabelových 
systémů.  
 
Podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek. 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 9. března 2020.  
 
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. 
 
 
 
P o u č e n í : 
 
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. 
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