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Sp. zn./ldent.: 2010/628/sve/Fib 
Naše zn.: sve/3259/2010 FJBERA, s.r.o. 
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 40 'č: 28509463 

Náměstí svobody 526 
73961 Třinec 
Česká republika 

Rozhodnutí o udělení licence 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
b), dle § 18 a § 25 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 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti FIBERA s.r.o., IČ 28509463, sídlo: Nám. Svobody 526, 
Třinec, Lyžbice, PSČ 739 61, 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: 

IFK 
Územní rozsah vysílání: 

kabelové systémy provozovatele převzatého vysílání Kabelová televize Třinec, spol. 
s r.o. v katastrálních územích: 

kód Katastrální území okres 
770892 Třinec Frýdek Místek 
780014 Vendryně Frýdek Místek 
616923 Bystřice nad Olší Frýdek Místek 
708168 Nýdek Frýdek Místek 
623164 Český Těšín Karviná 
710032 Oldřichovice u Třince Třinec 
711015 Koňská Třinec 
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771091 Dolní Lištna Třinec 
771104 Lyžbice Třinec 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 
Základní programová specifikace: 

Lokální informační program 
Další programové podmínky: 

Smyčka v časovém rozsahu 3 hodiny; aktualizace denně. 

Obsah smyčky: 
Zpravodajské magazíny - místní zpravodajství vlastní nebo převzaté z měst a obcí 
regionu. (Třinecký magazín, Sport, Bystřické minuty, Těšínské minuty atd....) 

Těšínské křesťanské minuty - magazín s náboženskou tématikou 

Dále dle možností provozovatele: 
Záznam společenské nebo kulturní události, beseda ve studiu, dokumentární filmy, 
jiné převzaté pořady, informace o vysílaných pořadech nebo přímé přenosy z 
důležitých aktuálních událostí. 

Jednotlivé pořady jsou odděleny reklamními bloky. 

Délka jednotlivých pořadů cca 1 hodina. 

Zbývající vysílací čas ve smyčce nebo mezery mezi programy jsou vyplněny cyklicky 
opakujícím se videotexovým blokem, jehož délka závisí na aktuálním počtu sdělení. 

Videotexový blok obsahuje: 
- informace města, úřední hodiny, atd. 
- sdělení organizací, institucí, spolků, škol, policie 
- grafické upoutávky na kulturní, společenské, sportovní a jiné akce, 
- program kina, divadla, pozvání na kurzy, přednášky 
- soukromá inzerce 
- důležitá sdělení provozovatele kabelové sítě nutné k zajištění provozu 
- informace o vysílaných pořadech 
- a další důležitá sdělení a informace 

Hudebním podkresem grafických a textových informací ve videotextu jsou lokální 
rozhlasové stanice. 

Odůvodnění: 
Účastník řízení, společnost FIBERA s.r.o., 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 25. června 2010 pod č.j. 5293, ve znění č.j. 
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6629 doručeného dne 9. srpna 2010, č.j. 6827 doručeného dne 12. srpna 2010 a č.j. 6874 
doručeného dne 13. srpna 2010. 

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. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 
8. června 2010 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a že 
navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 
tohoto zákona. Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila 
v souladu s § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od 
právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění, dne 22. června 2010. 

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

V Praze dne: 7.9.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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