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Účastník řízení:
Aleš Kadlec
r.č. 49 02 2 2 / 0 1 8
Nová 1057

L
ROZHODNUTÍ

Č.j.:

O

664 34 Kuřím

UDĚLENÍ

J

LICENCE

Ru/220105/¿fff

Zasedání Rady 19 / poř. č. 1

Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Malach

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními
§ 5 p í s m . b), § 12 odst. 3 písm. b), § 18 a § 25 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), v platném znění, vydala dne 18. října 2005
toto

rozhodnutí :
Rada u d ě l u j e Aleši Kadlecovi, r.č. 49 02 22 / 018, bytem Nová 1057, 664 34 Kuřim, l i c e n c i
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů. Licence s e uděluje
na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název)
KOTVA

programu:

Územní rozsah vysílání televizního
Kuřim
Časový rozsah vysílání
24 hod. denně

programu:

programu:

Soubor technických
parametrů:
Program bude šířen v kabelových systémech společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Základní programová
Informační program

specifikace:

Programová

skladba:

1. Zpravodajství „Kotva regionu" - v délce 1 hodiny
rubriky:
-

zprávy hospodářského charakteru, místní politika, ekonomika
zprávy a reportáže z kultury
zprávy a reportáže ze sportu
reklama

2. Záznamy - pořad v délce 2 hodiny
-

zasedání zastupitelstva
tiskové konference
sportovní střetnutí
dokumentární tvorba
reklama

3. Textové vysílání v délce 1 hodiny, příspěvky vlastní, respondentů, žadatelů apod.
Programové

schéma:

00:00 h - zpravodajství Kotva regionu
01:00 h - záznam Zasedání samosprávy
03:00 h - textové vysílání
04:00 h - zpravodajství Kotva regionu
05:00 h - záznam Zasedání samosprávy
07:00 h - textové vysílání
08:00 h - zpravodajství Kotva regionu
09:00 h - textové zpravodajství
10:00 h - záznam Zasedání samosprávy
12:00 h - zpravodajství Kotva regionu
13:00 h - textové vysílání
14:00 h - zpravodajství Kotva regionu
15:00 h - textové vysílání
16:00 h - zpravodajství Kotva regionu
17:00 h - záznam Zasedání samosprávy
19:00 h - textové vysílání
20:00 h - zpravodajství Kotva regionu
21:00 h - textové vysílání
22:00 h - záznam Zasedání samosprávy

Odůvodnění:
Účastník řízení podáním ze dne 12. září 2005, doručeným Radě dne 13. září 2005, požádal o udělení
licence k provozování televizního vysílání programu KOTVA prostřednictvím kabelových systémů, v souladu
s ustanovením § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
Spolu se žádostí účastník řízení předložil všechny náležitosti předepsané ustanovením § 14 a § 25 odst. 2
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Dne 13. září 2005 účastník rovněž zaplatil správní poplatek ve výši 50.000,Kč podle položky 67 Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání šířeného
prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem řízení je
pouze žadatel o licenci.

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci žadateli o licenci neudělí pouze tehdy,
pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo pokud navrhovaná programová skladba
nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1.
Při ústním jednání dne 18. října 2005 účastník řízení sdělil zejména, že se dlouhodobě zabývá video tvorbou
typu zpravodajství, vyráběl příspěvky pro MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘÍM, s.r.o. (subjekt
s registrací u Rady), zhotovuje reportáže pro obecní samosprávy v okolí a na krajském úřadě natáčí části
nebo celé tiskové konference, pokud se zabývají problematikou Kuřimi a blízkého okolí. Záznamy ze
zasedání zastupitelstva mají mezi obyvateli Kuřimi značný ohlas, protože se lidé dozví, jakým způsobem
jsou čerpány peníze a jak si samospráva vede při správě věcí veřejných. Program KOTVA bude
upřednostňovat zasedání samosprávy, na druhém místě budou krajské záležitosti a na třetím sportovní
záznamy. V rámci sportovních záznamů se bude program v rozsahu 60 - 70 % zaměřovat na mládež a děti,
účastník řízení považuje takové zviditelnění dané věkové skupiny za velkou motivaci pro její další sportovní
činnost a též za součást protidrogové prevence.
Účastník řízení dále při ústním jednání uvedl, že svou činnost vyvíjí jako fyzická osoba ve volném čase,
v řádném zaměstnání přitom pracuje jako správce sítě kabelové televize v Kuřimi, kterou v současné době
začala provozovat KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., jenž také dala svolení k této zájmové činnosti. Náklady
účastník řízení pokrývá částečně z příspěvků od obce, částečně z vlastních prostředků.
Na základě dokladů předložených spolu se žádostí a na základě ústního jednání s účastníkem řízení Rada
konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 1 3 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení
§ 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky
podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona. Rada proto žádosti o udělení licence vyhověla a
předmětnou licenci udělila, v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. na dobu
určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí n e n í žaloba ve smyslu § 66 zákona č. 231/2001 Sb. přípustná.

V Praze dne Zfpríjna 2005
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Kadlec Aleš
IČ:

Nová 1057
664 34 Kuřim
Česká republika

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

rozhodnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Kadlec Aleš, územní rozsah
vysílání licence č.j.: Ru/220/05/2969 k provozování televizního vysílání prostřednictvím
kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů:

Název kat. území

Okres

Kuřim

Brno venkov

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.

2812-1

Provozovatel Kadlec Aleš dne 4. srpna 2010, pod č.j. 6484, doručil Radě výčet katastrálních
území a okresů dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost
stanovenou v § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů 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: 7.9.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
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Jedn. identifikátor 253634 - RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
RRTV/13063/2017-fia
Sp. zn.
RRTV/2017/809/fia
Zasedání Rady
15-2017/poř. č. 38
Vyřizuje:

ORVL - OLR

Datum, místo

12. září 2017, Praha

Aleš Kadlec
IČ: 11482907
Nová 1057/4, Kuřim
PSČ 664 34

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

r o z h o d n u t í:
Rada prodlužuje provozovateli Aleši Kadlecovi, IČ: 11482907, se sídlem Nová 1057/4, Kuřim,
PSČ 664 34, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j.:
Ru/220/05/2969, rozhodnutí ze dne 18. října 2005, k provozování místního televizního vysílání
programu KOTVA, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě
žádosti doručené dne 1. září 2017, č.j.: RRTV/12375/2017-vra.

Odůvodnění:
Účastník řízení, provozovatel Aleš Kadlec, IČ: 11482907, se sídlem Nová 1057/4, Kuřim, PSČ
664 34, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na
základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j.: Ru/220/05/2969, rozhodnutí ze dne 18. října
2005, platné do 31. října 2017.
Dne 1. září 2017, č.j.: RRTV/12375/2017-vra, požádal provozovatel Aleš Kadlec, o prodloužení
doby platnosti licence o 12 let, tj. do 31. října 2029.
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 30.
srpna 2017.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

