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

r 
HC KABEL, s . r. o. 

IČ 27677320 

Hovorany 45 

696 12 Hovorany 

Čj.: bar /5W ' / tó 
Sp. zn.: 2006/174/bar/HCK 

Zasedání Rady 8 / bod 6 

Vyřizuje: Mgr. Jiří Bartoš 

Schválila: Mgr. Jitka Hrubá / 

R O Z H O D N U T Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") rozhodla v řízení o udělení licence společnosti HC 
KABEL s. r. o. se sídlem Hovorany 46, 696 12 Hovorany, k provozování televizního vysílání šířeného pro
střednictvím kabelových systémů podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), a podle ustanovení § 67 
správního řádu takto: 

Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti HC KABEL s . r. o., Hovorany 45, 
696 12 Hovorany, licenci k provozování televizního vysílání v kabelové síti provozované společností 
HC KABEL s . r. o. na dobu 12 let. 

Označení (názvy) programů: 
Časový rozsah vysílání: 
Územní rozsah vysílání: 
Základní programová specifikace: 
Navrhovaná programová skladba: 

Infokanál Čejč, Infokanál Hovorany 
24 hodin denně v programové smyčce 
Čejč, Hovorany 
informační kanály 
Infokanál Čejč má sloužit téměř výhradně k vysílání informací 
z obecního úřadu Čejč v délce cca 2 až 20 minut textového 
zpravodajství. Vysílání bude v tzv. smyčce 24 hodin denně 
Infokanál Hovorany má sloužit téměř výhradně k vysílání 
informací z obecního úřadu Hovorany v délce cca 10 až 
25 minut textového zpravodajství. Vysílání bude v tzv. 
smyčce 24 hodin denně. 
Obrazové zpravodajství Infokanálu Čejč a Infokanálu 
Hovorany bude vysíláno příležitostně o víkendech a svátcích 
a nepřesáhne dobu cca 2 hodin. Zpravidla se bude vysílat 
v neděli od 14.00 hod. 

http://www.rrtv.cz
mailto:!nfo@rrtv.cz


O d ů v o d n ě n í : 

Dne 17. března 2006 byla Radě doručena žádost společnosti HC KABEL s. r. o. o udělení licence k provozo
vání televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a dne 20. března 2006 doplnění této 
žádosti. Doručením žádosti bylo zahájeno licenční řízení. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k místnímu televiznímu vysílání podle položky 67 
písm. b) sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů) ve výši 50 000,- Kč žadatel zaplatil dne 17. března 2006. 

Rada podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. nařídila ústní jednání s účastníkem licenčního 
řízení na úterý 18. dubna od 15.00 hod. Ústního jednání se za žadatele zúčastnil jednatel společnosti Josef 
Grmolec a JUDr. Marta Výmolová jako zástupkyně žadatele na základě plné moci ze dne 18. dubna 2006. 

Protože žádost o licenci splňuje náležitosti podle ustanovení § 14 a § 25 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., žadatel 
splňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a navrhovaná skladba splňuje poža
davky podle ustanovení § 31 a § 32 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., Rada žadateli licenci k provozování tele
vizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů udělila. Vysílání programů Infokanál Čejč a Info
kanál Hovorany má charakter místního vysílání. 

Z těchto důvodů Rada rozhodla o žádosti tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. odvolání přípustné. Podle ustano
vení § 65 soudního řádu správního je proti tomuto rozhodnutí možné podat žalobu ve správním soudnictví 
k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení; podání 
žaloby nemá odkladný účinek. 

V Praze dne 10. května 2006 

P o u č e n í : 

Ihg. Václav Žák 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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Účastník řízení: HC Kabel, s . r. o. 

IČ: 276 77 320 

Hovorany 45 
PSČ: 696 12 Hovorany 

Spisová značka: 2008/919/zab/HCK 
Č.j.:zab/ kí$4Í#8 
Zasedání Rady 13/ poř. č. 15 
Vypracovala: Michaela Zábojníkova 4057/08 

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 

s o u h l a s 

se změnami skutečností uvedenými v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí sp zn. 
2006/174/bar/HCK, č.j./bar/3488/08 dne 6. října 2006, o kterou požádal účastník řízení, HC Kabel, s, r. o., IČ: 
276 77 320, dopisem doručeným Radě 20. června 2008, č.j. 4057 dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 
231/2001 Sb. spočívající: 

1) ve změně územního rozsahu vysílání rozšířením o katastrální území obce Kobylí, Nechvalín 
a Ostrovánky 

2) v zařazení nových programů 

a) lnfo studio Kobvlí: 

Název programu: lnfo studio Kobylí 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: obec Kobylí 



Základní programová specifikace: 

Informační kanál 

Programová skladba: 

• smyčka: 2 - 2 0 minut 

- obrazové zpravodajství nepřesáhne cca 2 hodiny 

- textové zpravodajství ze zasedání zastupitelstva obcí, komisí obce a zprávy z agendy obecního úřadu 
( např. informace o vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů, apod.) 
informace o činnosti místních spolků a zájmových organizací 

- zpravodajství ze Školských zařízení obce 
- informace nadřízených orgánů, aktuální zprávy a upozornění, týkající se např. ptačí chřipky 
- zprávy Policie ČR, různá upozornění občanů 
- obrazová zpravodajství budou vysílány příležitostně o víkendech a svátcích — zpravidla záznamy 

místních kulturních akcí ( vystoupení dětí mateřských škol a základních škol, hody, vánoční mše 
svatá). 
reklamy umožňující místním podnikatelům zviditelnění v obci 

b) Informační kanál obce Nechvalín: 

Název programu: Informační kanál obce Nechvalín 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: obec Nechvalín 

Základní programová specifikace: 

Informační kanál 

Programová skladba: 

• smyčka: 2 - 2 0 minut 

• obrazové zpravodajství nepřesáhne cca 2 hodiny 

- textové zpravodajství ze zasedání zastupitelstva obcí, komisí obce a zprávy z agendy obecního úřadu 
{ např. informace o vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů, apod.) 

- informace o činnosti místních spolků a zájmových organizací 
zpravodajství ze školských zařízení obce 

- informace nadřízených orgánů, aktuální zprávy a upozornění 
- zprávy Policie ČR, různá upozorněni občanů 

obrazová zpravodajství budou vysílány příležitostně o víkendech a svátcích — zpravidla záznamy 
místních kulturních akcí ( vystoupeni dětí mateřských škol a základních škol, hody, vánoční mše 
svatá). 
reklamy umožňujíc! místním podnikatelům zviditelnění v obci 

c) Informační studio obce Ostrovánkv: 

Název programu: Informační studio obce Ostrovánky 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: obec Ostrovánky 



Základní programová specifikace: 

Informační kanál 

Programová skladba: 

• smyčka: 2 - 2 0 minut 

• obrazové zpravodajství nepřesáhne cca 2 hodiny 

- textové zpravodajství ze zasedání zastupitelstva obcí, komisí obce a zprávy z agendy obecního úřadu 
( např. informace o vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů, apod.) 
informace o činnosti místních spolků a zájmových organizací 

- zpravodajství ze školských zařízení obce 
informace nadřízených orgánů, aktuální zprávy a upozornění 
zprávy Policie ČR, různá upozornění občanů 
obrazová zpravodajství budou vysílány příležitostně o víkendech a svátcích — zpravidla záznamy 
místních kulturních akcí ( vystoupení dětí mateřských škol a základních škol, hody, vánoční mše 
svatá). 

- reklamy umožňující místním podnikatelům zviditelnění v obci 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 9. června 2008. 

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. 

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 1. července 2008 

Poučení: 

§ k Václav Žák 

/předseda Rady 

pro rozmasové a televizní vysílání 



Účastník řízení: 
HC K A B E L , s.r.o. 
IČ: 27677320 
Hovorany č. 45 
PSČ: 696 12 

ROZHODNUTÍ 

Spisová značka: 2009/559/kuc/HCK 
č.j.: kucl 
Zasedání Rady 10/poř.č. 4 
Vyřizuje:F. Kučera 

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"), vydala 

ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. bar/3486706 sp. 
zn. 2006/174/bar/HCK ze dne 18. dubna 2006 { ve znění pozdější změny), o kterou požádal účastník řízení, 
společnost HC KABEL, s.r.o., dopisem doručeným Radě dne 18. května 2009 č.j. 3331, spočívající ve : 

1) změně územního rozsahu vysílání o katastrální území obce TVRDONICE 

2) změně licenčních podmínek zařazením nového programu: 

Název programu: Informační centrum Tvrdonice 

Časový rozsah vysílání; 24 h 

Územní rozsah vysílání: katastrální území Tvrdonice 

Základní programová specifikace: Informační kanál 

s o u h l a s 



Programová skladba: 

smyčka: 2 - 2 0 minut 
Obrazové zpravodajství nepřesáhne cca 2 hodiny 

textové zpravodajství ze zasedání zastupitelstva obcí, komisí obce a zprávy z agendy 
obecního úřadu (např. informace o vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů 
apod.) 
informace o činnosti místních spolků a zájmových organizací 
zprávy ze školských zařízení obce 
informace nadřízených orgánů, aktuální zprávy a upozornění 
zprávy Policie ČR, různá upozornění občanů 
obrazová zpravodajství budou vysílána příležitostně o víkendech a svátcích - zpravidla 
záznamy místních kulturních akcí (vystoupení mateřských a základních škol, hody, 
vánoční mše svatá) 
reklamy umožňující podnikatelům zviditelnění v obci 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 18. května 2009. 

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 rozhodnuti 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 2. června 2009 

místopreflsed-kyně Rady— 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Vypraveno dne: 

1 1 -06- ¿009 
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Sp. zn./ldent.: 2010/794/FIA/HCK 
Naše zn.: FlA/2686/2010 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 126 

HC Kabel, s . r. o. 
IČ: 27677320 
Hovorany 45 
696 12 Hovorany 
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 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli HC KABEL, s.r.o., 
IČ:27677320, územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/174/bar/HCK k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů: 

kód k.ú. Název kat. území Okres 
646377 Hovorany Hodonín 
618942 Cejč Hodonín 
716111 Ostrova nky Hodonín 
702595 Nechval ín Hodonín 
667455 Kobylí na Moravě Břeclav 
772020 Tvrdonice Břeclav 

2686-1 



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 HC KABEL, s.r.o. dne 29. července 2010, pod č.j. 6258, 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. Zvýše 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: 24.8.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.21 08:59:48 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2ggg 2 Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor 275357-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9737/2018-zem 
Sp. zn. 2018/283/zem  
Zasedání Rady   7-2018/poř. č. 10 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 10. dubna 2018, Praha 
 

 
 
 

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 HC KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, se sídlem Hovorany č. 45, 
PSČ 696 12, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. bar/3488/06, 
spis. zn.: 2006/174/bar/HCK, ze dne 10. května 2006, k provozování místního televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti 
doručené 19. března 2018, č.j. RRTV/8229/2018-vac. 

 

 

Odůvodnění: 

Účastník řízení HC KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, se sídlem Hovorany č. 45, PSČ 696 12, je 
provozovatelem místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 
základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. bar/3488/06, spis. zn.: 2006/174/bar/HCK ze dne 
10. května 2006, platné do 15. května 2018. 
 
Dne 19. března 2018 č.j. RRTV/8229/2018-vac požádal účastník řízení o prodloužení doby 
platnosti předmětné licence o dobu 12 let, tj. do 15. května 2030.  
 
 
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 15. 
března 2018. 
 

 

 

 
HC KABEL, s.r.o. 
Hovorany 45 
69612 Hovorany 

 
 



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 



 

Jedn. identifikátor: 287457-RRTV 

 
   
Naše č. j.: RRTV/17140/2018-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2018/821/fia 
Zasedání Rady:  15-2018/poř. č. 18 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo: 18. září 2018, 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. 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 HC KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, se sídlem č.p. 45, 696 12 
Hovorany, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci programů (infokanálů): Infokanál Čejč, Infokanál Hovorany,  
Informační kanál obce Nechvalín, Informační studio obce Ostrovánky, Info studio Kobylí, 
Informační centrum Tvrdonice,  šířených prostřednictvím kabelových systémů, sp. zn.: 
2006/174/bar/HCK, č.j.: bar/3488/06, ze dne 18. dubna 2006, ve znění pozdějších změn, v 
rozsahu žádosti, č.j.: RRTV/15525/2018-vra, ze dne 28. srpna 2018, spočívající:  
 

 v rozšíření programové skladby vysílání programů o rozhlasové vysílání Rádia Jih a 
Českého rozhlasu Brno, jako podkresu vysílání Infokanálů.  

 
 
 
 
 

 
V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 

 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
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.  
 

HC KABEL, s.r.o.  
IČO: 276 77 320 
 
č.p. 45, 696 12 Hovorany 
 



Provozovatel vysílání, HC KABEL, s.r.o., doložil písemný souhlas, ze dne 15. ledna 2018 
s vysíláním Rádia Jih, provozovatele rozhlasového vysílání, společnosti Rádio Pálava s.r.o. a  
souhlas, ze dne 6. června 2018 s vysíláním Českého rozhlasu Brno, na všech infokanálech HC 
KABEL, s.r.o. v obcích Čejč, Hovorany, Nechvalín, Ostrovánky, Kobylí a Tvrdonice.  
 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 6. září 2018.  
 
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 


