
Účastník řízení: Jan Voldřich 
IČ 41941667 
Duhová 1170 
38 301 Prachatice 

ROZHODNUTÍ 

Spis. zn.: 2009/157/zem/VOL 
Č.j.: zem/ q 
Zasedáni Rady 5/poř. č. 3 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/871 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada ) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 18 odst. 4 
a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb), a ustanovením §67 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, vydává toto 

Rada u d ě l u j e fyzické osobě, Janu Voldřichovi, IČ 41941667, bytem Duhová 1170. 383 01 Prachatice, 
l i c e n c i k provozováni televizního vysíláni siřeného prostřednictvím kabelových systémů. Licence 
se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

r o z h o d n u t i : 

Označeni (název) programu: JVP TV 

Územní rozsah vysíláni tv programu: 
kabelové systémy v katastrálních územích: 

Časový rozsah vysílání programu: 24 h denně 

Prachatice 732630, Volary 784737 

Základní programová specifikace: informační program (informační kanál) 



Další programové podmínky: 

Programová sk ladba: 

24 hodinové vysílači schéma bude sestávat z 2—4 hodinové smyčky obrazového (audiovizuálního) vysílání a 
textové části v rozsahu podle aktuálního dění v lokalitách s tím, že v případě dvouhodinové smyčky bude 
zpravodajství v rozsahu 60 minut, zbytek bude tvořit textová část, dokumenty a archivní snímky. 

V rámci vysilači smyčky v rozsahu od 2 hodin až do 4 hodin délky bude při zachování zpravodajství v délce 
60 minut zařazován větši podíl dokumentů. 

Začátek programu bude dle délky vždy v celou hodinu, kompletní aktualizace celého bloku bude jednou týdně, 
v případně potřeby dvakrát týdně. Při mimořádné události lze aktuální informace podat během jedné až dvou 
hodin. 

Obrazová (audiovizuální) část programu bude zahrnovat aktuální dění ve městech prostřednictvím reportáží, 
rozhovorů, komentovaných i nekomentovaných příspěvků. Jedná se o činnost městské samosprávy a dále 
především o kulturní, sportovní a společenské události. 

Dále se v programové skladbě objeví dokumenty mající vztah a souvislost s děním v regionu. Příležitostně 
budou zařazeny i reportáže z okolí. 

Textová část programu bude obsahovat informace z městských úřadů, kulturních a sportovních zařízení, 
dalších institucí, jako jsou zdravotnická zařízení, městská a státní policie, hasiči, pracovní úřad, krizové a 
mateřské centrum, základní a střední školy, neziskové organizace, spolky apod. 

Textové stránky budou doplňovány fotografiemi a grafikou. 

Údaie o části programu převzatého od jiného provozovatele vysíláni 

Provozovatel Jan Voldřich nebude přebírat žádné části programu od jiného provozovatele vysíláni. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 

Provozovatel Jan Voldřich nebude poskytovat služby přímo související s programem. 

Odůvodnění: 

Účastník řízeni, Jan Voldřich, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě 
dne 6. února 2009, č.j. 871. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 10. března 2009 
pak Rada konstatovala, že účastník 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 
plsm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném zněni, dne 6. února 2009. 



Poučeni: 

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

V Praze dne 10. března 2009 

i / předseda 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Vypraveno dne: 

2 3 -03- 2009 



Jan Voldřich 
IČ: 41941667 
Duhová 1170 
38301 Prachatice 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 2011/20/FIA/Jan 
Naše zn.: FIA/46/2011 
Zasedání Rady č. 1 - 2011 / poř.č.: 38 

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 Janu Voldřichovi, IČ 419 41 667, se 
sídlem Duhová 1170, Prachatice, PSČ 383 01, územní rozsah vysílání licence, licence sp. zn.: 
2009/157/zem/VOL, č.j.: zem/1980/09 ze dne 10. března 2009, k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

okres katastrální území 
Prachatice Prachatice 
Prachatice Volary 

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 Jan Voldřich byl upozorněn (č.j. FIA/4012/2010 ze dne 23. listopadu 2010) 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 kompletní výčet katastrálních 
území a okresů. 
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Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení upozornění (v případě Jana 
Voldřicha do 31. prosince 2010). Provozovatel Jan Voldřich výčet katastrálních území a okresů doplnil 
podáním ze dne 21. prosince 2010, č.j. 10734 ve lhůtě, čímž zákonem stanovenou povinnost splnil. 

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 
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