
Jaroslav Voborný 
Luční 8 
Ivančice 
okres Brno- venkov 
664 91 

Rozhodnutí o udělení licence 
Č.j.: Ru/188/02/^Wy 
Zasedání Rady 14/ bod 55 
Vyřizuje : Mgr. Kristina Smutná 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (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, a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správního řádu), v platném znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e Jaroslavu Vobornému, se sídlem v Ivančicích okres Brno- venkov, Luční 8, 
IČ:44040300, l i c e n c i k provozování vysílání níže uvedených televizních programů 
prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (názvy) programů: 
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL, ROSICKÁ KABELOVÁ T E L E V I Z E , T E L E V I Z E IVANČICE, 
TIŠNOVSKÁ T E L E V I Z E 

Časový rozsah vysílání všech programů: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání jednotlivých tv. programů: 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 

ROSICKÁ KABELOVÁ T E L E V I Z E 
T E L E V I Z E IVANČICE 
TIŠNOVSKÁ T E L E V I Z E 

- Ivančice, Moravský Krumlov, Oslavany, Rosice 
a Neslovice, kanál E 06 

- Rosice, kanál S 10 
- Ivančice, kanál S 10 
- Tišnov, kanál S 07 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Údaje obsažené na jedenácti stranách přílohy č .1 . 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 



Odůvodnění: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/20/96 ze dne 12.6.1996 ve znění pozdějších zaregistrovaných změn. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně jiných zákonů (dále jen zákon 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 zákona č. 231/2001 Sb. 

V této souvislosti účastník řízení požádal Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., v podání doručeném Radě dne 12.6.2002, zaevidovaném v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2350 jakožto žádost o licenci č. NP 0060. 
Na základě předložených dokumentů (zejména výpisu z obchodního rejstříku ze dne 30.5.2002, vedeného 
Krajským soudem v Brně v oddílu A, vložce 7176, výpisu z evidence rejstříku trestů ze dne 31.5.2002, 
potvrzení Městského úřadu Ivančice o trvalém pobytu, potvrzení Finančního úřadu v Ivančicích ze dne 
24.5.2002, že účastník řízení nemá na osobních daňových účtech nedoplatky evidované na finančním 
úřadě, potvrzení o bezdlužnosti a o registraci jako osoby samostatně výdělečně činné od VZP ČR, okresní 
pojišťovny v Brně - venkov ze dne 27.5.2002 a od Okresní správy sociálního zabezpečení v Brně-venkov ze 
dne 24.5.2002 o tom, že účastník řízení řádně plní povinnosti v oblasti zákonného sociálního zabezpečení 
a že nemá žádné splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na penále na veřejné zdravotní pojištění, čestného prohlášení účastníka řízení o tom, že na 
jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo zahájeno konkurzní řízení ze dne 12.6.2002, čestné prohlášení, 
že mu nebyla v posledních letech zrušena licence ani registrace, prohlášení, že nemá žádné zaměstnance a 
nemá žádný splatný nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění a u ostatních příslušných orgánů nemá 
žádný splatný nedoplatek, čestného prohlášení, že není společníkem provozovatelem vysílání ze zákona, 
ani obchodních společností, zřízených provozovatelem ze zákona, že není provozovatelem převzatého 
vysílání v ČR nebo v zahraničí, že účastník nemá oprávnění a není vydavatelem periodického tisku v ČR a 
nebo v zahraničí, není účastníkem společnosti jiného provozovatelem vysílání, nebo společnosti vydávající 
periodický tisk v České republice nebo v zahraničí, návrhu základní programové specifikace a dalších 
programových podmínek a údajů o financování vysílání a plánovaného obsazení programového kanálu, 
obsažených v žádosti o licenci) a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 9.7.2002, 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 ustanoveni § 

13 odst. 3, žádost o licenci obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., b provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, 
a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona, 
a rozhodla proto tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinností zákona č. 231/2001 Sb., a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, 
jež nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední moci, je osvobozen 
od zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání 
ve výši 50 000,- Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 



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 Regionální informační kanál, Rosická kabelová televize, 
Tišnovská televize, zaplatil účastník řízení dne 11.6.2002 správní poplatek ve výši 10 000,- Kč podle zákona 
č. 368/1992, o správních poplatcích, v platném znění. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001/ Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, přípustný. 

V Praze dne 9.7.2002 

Ing. Martin Muchka 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j. Ru/188/02 



PROFIL A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL - logo R I K 
kanál E06 

Jedná se o lokalitu měst Ivančice, Moravský Krumlov, Oslavany, 
Rosice a Neslovice. 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNI 
24 hodin vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Smyčka 15-20 minut. 

RUBRIKY 
- Program vysílání RIK /programová informace o vysílání/ 
- Moravský Krumlov /důležité informace městského úřadu/ 
- Oslavany /důležité informace městského úřadu/ 
- Neslovice /důležité informace obecního úřadu/ 
- Rosice /důležité informace městského úřadu/ 
- Ivančice /důležité informace městského úřadu/ 
- Lékaři /informace o změnách ordinačních dob lékařů v regionu/ 
- Kultura /kulturní akce, výstavy, koncerty, galerie v regionu/ 
- Dům dětí a mládeže /informace o kroužcích a akcích Domů dětí a 

mládeže v Rosicích, Ivančicích a Moravském Krumlově/ 
- Kulturní informační centrum Ivančice /informace o připravovaných 

akcích/ 
- Městské kulturní středisko Moravský Krumlov /informace o 

připravovaných akcích/ 
- Inzerce /inzertní rubriky pro potřeby občanů v regionu/ 
- Volná místa /možnosti zaměstnání v regionu/ 
- Reklama /reklamní text podnikatelů a firem/ 
- Kina /program kin v regionu/ 
- Sport /aktuální výsledky sportovních oddílů a pozvánky na akce 

v regionu/ 

2. REGIONÁLNÍ ZPRÁVY 
Pravidelné obrazové vysílání z regionu. Premiéra l x za měsíc ve čtvrtek 
v 18.00 hodin, reprízy každý den /dva týdny/ v 9.00, 18.00 a 22.00 hodin. 
Jedná se o zpravodajský pořad, který obsahuje reportáže, rozhovory, 
dokumenty a zpravodajské vstupy z regionu. 
Stopáž 30 -70 minut. 



3. NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ 
Premiéra lx za měsíc ve čtvrtek v 18.00 hodin, opakování /jeden týden/ 
3x denně v 9.00, 18.00 a 22.00 hodin. 
Jedná se o přímý přenos besed z televizního studia. Diskuse a odpovědi na 
telefonické i písemné dotazy diváků z regionu. Hosty jsou například: ředitelé 
škol, představitelé měst, rodáci a osobnosti. 
Tento pořad bude většinou společně vysílán s kanálem TELEVIZE 
IVANČICE. 
Stopáž 50-70 minut. 

4. HITPARÁDA „Našich 8" 
Premiéra lx za měsíc ve čtvrtek v 18.00 hodin, repríza /jeden týden/ denně 
vždy v 9.00, 18.00 a 22.00 hodin. 
Jedná se o hudební pořad vlastní produkce, natáčený převážně v regionu 
Ivančicko-Tišnovska. V pořadu je použito 8 videoklipů /převážně českých i 
vlastních/, které jsou proloženy krátkými humornými skeči. Pořad je natáčen 
ve spolupráci s brněnským divadlem Husa na provázku. 
Tento pořad bude vždy vysílán společně s kanálem TELEVIZE IVANČICE. 
Stopáž 45 - 65 minut. 

5. HUDEBNÍ OBČASNÍK 
Vysílá se nepravidelně a nahrazuje vždy některý z vysílacích časů hitparády 
Našich 8 a nebo Na otázky odpovídá... . Jedná se o pořady většinou vlastní 
produkce Miniportrét, Mix, Mix speciál, Folk a Best of. 
Tento pořad bude vždy vysílán společně s kanálem TELEVIZE IVANČICE. 
Stopáž 20 - 50 minut. 

6. VIDEOREKLAMA 
Jedná se o blok videoreklam, především vlastní produkce, který se přikládá 
před, nebo za jednotlivé videopořady. 
Stopáž do 5 minut. 

7. TELESCHOPPING 
Přímá nabídka veřejnosti k nákupu a prodeji výrobků. Zařazuje se 
nepravidelně. 
Stopáž do 5 minut. 



PROFIL A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

ROSICKÁ KABELOVÁ T E L E V I Z E - logo R K T V 
kanál S10 

Jedná se o lokalitu města Rosice. 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
24 hodin vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Smyčka 15-20 minut. 

RUBRIKY 
- Program vysílání RKTV /programová informace o vysílání/ 
- Městský úřad informuje /aktuální zprávy městského úřadu, důležité 

vyhlášky, školy a školky, Městská policie, úřední hodiny/ 
- Lékaři informují /ordinační hodiny lékařů, jejich změny a zastupování/ 
- Koncerty, zájezdy, výstavy /kulturní akce na území města a blízkého 

okolí/ 
- Městský dům dětí a mládeže /pravidelné informace o činnosti a kroužcích 

domu dětí/ 
- Inzerce /inzertní rubriky pro potřeby občanů/ 
- Volná místa /možnosti zaměstnání v Rosicích a blízkém okolí/ 
- Reklama /reklamní text podnikatelů a firem/ 
- Kino Panorama uvádí /program rosického kina/ 
- Sport /aktuální výsledky místních sportovních oddílů - hokeje, házené, 

badmintonu, kopané, odbíjené/ 

2. ZPRAVODAJSTVÍ RKTV 
Pravidelné obrazové vysílání z města a okolí. Premiéra l x za měsíc ve středu 
v 18.00 hodin a repríza /dva týdny/ ve čtvrtek ve 22.00 hodin a v sobotu 
v 9.00 hodin. 
Jedná se o zpravodajský pořad, který obsahuje reportáže, rozhovory, 
dokumenty a zpravodajské vstupy z Rosic a blízkého okolí. 
Stopáž 30-70 minut. 

3. DISKUSNÍ POŘAD 
Premiéra lx za měsíc ve středu v 18.00 hodin a repríza /dva týdny/ ve čtvrtek 
ve 22.00 hodin a v sobotu v 9.00 hodin. 
Jedná se o přímý přenos besed z televizního studia. Diskuse a odpovědi na 
telefonické i písemné dotazy diváků. Hosty jsou například: ředitelé škol, 
představitelé města, rosičtí rodáci a osobnosti. 
Stopáž 50 - 70 minut. 



4. DOKUMENTÁRNÍ PORADY 
Vysílá se nepravidelně a nahrazuje vždy některý z vysílacích časů 
Zpravodajství a nebo Diskusního pořadu. Jedná se o pořady většinou vlastní 
produkce. Jsou to dokumenty o významných událostech, osobnostech a 
akcích Rosická. 
Stopáž 20-50 minut. 

5. VIDEOREKLAMA 
Jedná se o blok videoreklam, především vlastní produkce, který se přikládá 
před, nebo za jednotlivé pořady. 
Stopáž do 5 minut. 



PROFIL A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

T E L E V I Z E IVANČICE - logo T I V 
kanál S10 

Jedná se o lokalitu města Ivančice. 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNI 
24 hodin vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Smyčka 15-20 minut. 

RUBRIKY 
- program vysílání TIV /programová informace o vysílání/ 
- Městský úřad informuje /aktuální zprávy MěÚ, změny autobus, linek, 

školy a školky, Městská policie, úřední hodiny/ 
- Lékaři informují /ordinační hodiny lékařů, jejich změny a zastupování/ 
- Koncerty, zájezdy, výstavy /kulturní akce na území města a blízkého 

okolí/ 
- Městský dům dětí a mládeže /pravidelné informace o činnosti a kroužcích 

domu dětí/ 
- Městské kulturní středisko /informace o plánovaných kulturních akcích a 

pořadech pro děti/ 
- Inzerce /inzertní rubriky pro potřeby občanů/ 
- Volná místa /možnosti zaměstnání v Ivančicích a blízkém okolí/ 
- Reklama /reklamní text podnikatelů a firem/ 
- Kino Réna uvádí /program ivančického kina/ 
- Sport /aktuální výsledky místních sportovních oddílů - házená, 

badminton, kopaná, kuželky, odbíjená/ 

2. ZPRAVODAJSTVÍ TIV 
Pravidelné obrazové vysílání z města a okolí. Premiéra l x za měsíc, ve 
čtvrtek v 18.00 hodin, repríza každý den /dva týdny/ v 9.00, 18.00 a 22.00 
hodin. 
Jedná se o zpravodajský pořad, který obsahuje reportáže, rozhovory, 
dokumenty a zpravodajské vstupy z Ivančic a blízkého okolí. 
Stopáž 30-70 minut. 



3. NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ 
Premiéra lx za měsíc ve čtvrtek v 18.00 hodin, opakování /jeden týden/ 
3x denně v 9.00, 18.00 a 22.00 hodin. 
Jedná se o přímý přenos besed z televizního studia. Diskuse a odpovědi na 
telefonické i písemné dotazy diváků k problematice, které se jich 
bezprostedně dotýkají. Hosty jsou například: ředitelé škol, představitelé 
města, ivančičtí rodáci, osobnosti a další, dle výsledku ankety televizních 
diváků. 
Stopáž 50-70 minut. 

4. HITPARÁDA „Našich 8" 
Premiéra lx za měsíc ve čtvrtek v 18.00 hodin, repríza /jeden týden/ denně 
vždy v 9.00, 18.00 a 22.00 hodin. 
Jedná se o hudební pořad vlastní produkce, natáčený převážně v regionu 
Ivančicko-Tišnovska. V pořadu je použito 8 videoklipů /převážně českých i 
vlastních/, které jsou proloženy krátkými humornými skeči. Pořad je natáčen 
ve spolupráci s brněnským divadlem Husa na provázku. 
Stopáž 45 - 65 minut. 

5. HUDEBNÍ OBČASNÍK 
Vysílá se nepravidelně a nahrazuje vždy některý z vysílacích časů hitparády 
Našich 8 a nebo Na otázky odpovídá... . Jedná se o pořady většinou vlastní 
produkce Miniportrét, Mix, Mix speciál, Folk a Best of. 
Stopáž 20-50 rninu^ . 

6. VIDEOREKLAMA 
Jedná se o blok videoreklam, především vlastní produkce, který se přikládá 
před, nebo za jednotlivé pořady. 
Stopáž do 5 minut. 

7. TELESCHOPPING 
Přímá nabídka veřejnosti k nákupu a prodeji výrobků. Zařazuje se 
nepravidelně. 
Stopáž do 5 minut. 



PROFIL A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

TIŠNOVSKÁ T E L E V I Z E - logo T T V 
kanál S07 

Jedná se o lokalitu města Tišnova. 

1. TEXTOVÉ VYSÍLÁNÍ 
24 hodin vysílání videotextového programu pomocí počítače. 
Smyčka 15 - 20 minut. 

RUBRIKY 
- Infoservis /programová informace o vysílání, důležitá telefonní čísla/ 
- Kultura /informace o kulturních akcích Tišnova a blízkého okolí/ 
- Sport /výsledky a pozvánky na sportovní akce Tišnovska/ 
- Informace MěU /aktuální zprávy MěU, změny autobus, linek, školy a 

školky, Městská policie, úřední hodiny, ordinační hodiny lékařů, 
vyhlášky/ 

- Inzerce /inzertní rubriky pro potřeby občanů/ 
- Reklama /reklamní text podnikatelů a firem/ 

2. ZPRÁVY TTV 
Pravidelné obrazové vysílání z města a okolí. Premiéra l x za měsíc, vždy ve 
čtvrtek v 18.15 hodin, repríza každý den /jeden týden/ v 9.00, 18.15 a 22.00 
hodin. 
Jedná se o zpravodajský pořad, který obsahuje reportáže, rozhovory, 
dokumenty a zpravodajské vstupy z Tišnova a blízkého okolí. 
Stopáž 30-70 minut. 

3. BESEDY TTV 
Premiéra lx za měsíc, ve čtvrtek v 18.15 hodin, repríza každý den v 9.00, 
18.15 a 22.00 hodin 
Jedná se o přímý přenos besed z televizního studia. Diskuse a odpovědi na 
telefonické i písemné dotazy diváků k problematice, která se jich 
bezprostředně dotýká. Hosty jsou například: ředitelé škol, představitelé 
města, tišnovští rodáci a osobnosti. 
Stopáž 30-90 minut. 



4. HITPARÁDA „Našich 8" 
Premiéra lx za měsíc, vždy ve čtvrtek v 18.15 hodin, repríza /jeden týden/ 
denně vždy v 9.00, 18.15a 22.00 hodin. 
Jedná se o převzatý hudební pořad ivančické televize. 
Stopáž 45 - 65 minut. 

5. TIŠNOVSKÝ KINEMATOGRAF 
Tišnovský občasník, připravovaný z archivních materiálů Tišnova a okolí. 
Nahrazuje některý z výše uvedených pořadů. 
Stopáž 20 - 80 minut. 

6. PANOPTIKUM 
Občasník, zaměřený na portréty a osobnosti z Tišnovska a okolí. 
Nahrazuje některý z výše uvedených pořadů. 
Stopáž 15 - 40 minut. 

7. HUDEBNÍ OBČASNÍK 
Nahrazuje některý z výše uvedených pořadů. 
Jedná se o převzaté hudební pořady /Miniportrét, Mix, Mix speciál, 
Folk-speciál, Best of/. Stopáž 20 - 50 minut 

8. VIDEOREKLAMA 
Jedná se o blok videoreklam, především vlastní produkce, který se přikládá 
před, nebo za jednotlivé pořady. 
Stopáž do 5 minut. 

9. TELESCHOPPING 
Přímá nabídka veřejnosti k nákupu a prodeji výrobků. Zařazuje se 
nepravidelně. 
Stopáž do 5 minut. 



UPŘESNĚNÍ P R O F I L U P R O G R A M U 

Programová skladba jednotlivých kanálů může být částečně 
obměněna. Především se bude jednat o pořady zaměřené na 
lokalitu, ve které budou vysílány. Po dohodě s Českým národním 
filmovým archívem, předpokládám zařazení některých filmů 
s význačným ivančickým rodákem Vladimírem Menšíkem. Tyto 
filmy budou alternativně nahrazovat nebo doplňovat plánované 
pořady v obvyklých vysílacích časech. 



PODÍL VYSÍLACÍHO ČASU, 
VĚNOVANÉHO POŘADŮM DOMÁCÍ P R O D U K C E 

Tyto programové - informační kanály slouží především pro obyvatele 
daného města nebo regionu. Program je výhradně tvořen z pořadů 
vlastní nebo domácí produkce. Svým zaměřením pak dává možnost 
divákům obohatit stávající nabídku kabelové televize o další program, 
který se zabývá společenským a kulturním děním v jejich městě a 
regionu. Programy jsou pak obohaceny některými hudebními pořady 
vlastní produkce, které preferují především českou hudbu. 
Dokumentární pořady a živé besedy ze studia jsou zaměřeny na 
aktuální dění, historii, sport, školství, výstavbu měst, význačné 
osobnosti, historii apod. 



T I T U L K Y PŘI TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ 

Televizní studio v Ivančicích je technicky přizpůsobeno pro vkládání 
titulků v reálném čase, prostřednictvím automaticky zprovozněného 
počítače AMIGA. Je tedy možné prakticky do jakéhokoliv pořadu tyto 
titulky naklíčovat. Do našeho regionu Ivančicko - Tišnovska spadá 
Specielní škola pro sluchově postižené v Ivančicích. Ve spolupráci 
s touto školou jsme již dříve vyrobili a odvysílali několik takto 
upravených dokumentů. Co se týká skrytých titulků, i to je možné 
provést po malé technické úpravě. 



Voborný Jaroslav 
IČ: 44040300 
Luční 8 
664 91 Ivančice 
Česká republika 

S p . znVIdent.: 2011 /1269 /KOZ/VOJ 
Naše zn . : KOZ/588/2011 
Zasedání R a d y č. 2 - 2011 / poř.č.: 54 

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 doplňuje provozovateli Jaroslavu Vobomému, IČ: 44040300, bydliště Luční 8, 664 91 Ivančice, 
licenci č.j. Ru/188/02 k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů: 

okres Katastrální území název programu 
Ivančice 655724 REGINÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 
Oslavany 713180 REGINÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 

Brno-venkov 
Rosice 741221 REGINÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 

Brno-venkov Neslovice 703729 REGINÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 
Rosice 741221 ROSICKÁ KABELOVÁ TELEVIZE 
Ivančice 655724 TELEVIZE IVANČICE 
Tišnov 767379 TIŠNOVSKA TELEVIZE 

Znojmo Moravský Krumlov 699128 REGINÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 

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 
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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 Jaroslav Voborný byl dne 10. prosince 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 s t ím, že 
upozornění bylo provozovateli doručeno dne 15. prosince 2010. Provozovatel ve stanovené lhůtě 
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: 26.1.2011 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.02.18 14:40:52 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

e o o „ Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova q q / 6 , T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 

www.rrtv.cz 

Jaroslav Voborný 
Luční 993/8 
66491 Ivančice 

S p . zn./ldent.: 2014/667/SMU/VOJ 
Č.j.: SMU/2409/2014 
Zasedání Rady č. 13 - 2 0 1 4 / poř.č.: 26 

Rozhodnutí o prodloužení l icence 

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 Jaroslav Voborný, IČ: 44040300, bydliště: Ivančice, Luční 2, PSČ: 664 
91 , podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti l icence č.j. Ru/188/02/2161, ze dne 9. 
července 2002, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 23. června 2014, č.j. 5330. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, fyzická osoba Jaroslav Voborný, IČ: 44040300, bydliště: Ivančice, Luční 2, PSČ: 664 
91 je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě 
licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/188/02/2161, ze dne 9. července 2002, platné do 22. srpna 
2014. 

Dne 23. června 2014, č.j. 5330, požádal provozovatel Jaroslav Voborný o prodloužení doby platnosti 
licence o 12 let, tj. do 22. srpna 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 televiznímu vysílání, dne 19. června 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: 1.7.2014 Ivan Krejčí 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.07.07 09:38:22 +02:00 
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 0 0 Praha 2 

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

www.rrtv.cz 

Jaroslav Voborný 
Luční 993/8 
66491 Ivančice 

S p . zn./ldent.: 2014/1051/zem/Jar 
Č.j.: zem/3905/2014 
Zasedání Rady č. 20 - 2014 / poř.č.: 30 

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, fyzické osobě - podnikateli, Jaroslavovi Vobornému, IČ 44040300, 
bydliště Ivančice, Luční 8, okres Brno-venkov, PSČ 66491, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/188//02/2161 ze 
dne 9. července 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a l icenčních podmínek, v 
rozsahu dle žádosti ze dne 17. října 2014, č.j. 8900, ve znění doplnění ze dne 23. října 2014, č.j. 9020, a 
to: 

Změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek 

ukončení vysílání programu: 

ROSICKÁ KABELOVÁ TELEVIZE k.ú. 741221 Rosice u Brna 
TIŠNOVSKÁ TELEVIZE k.ú. 767379 Tišnov 

ukončení vysílání programu REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL v k.ú. 

741221 Rosice u Brna, okres Brno-venkov 
699128 Moravský Krumlov, okres Znojmo 

rozšíření vysílání programu REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL o další k.ú., a to: 

717371 Padochov, okres Brno-venkov 

rozšíření vysílání programu TELEVIZE IVANČICE o další k.ú., okresu Brno-venkov, a to: 

698890 Moravské Bránice 
703729 Neslovice 
706043 Nové Bránice 
713180 Oslavany 
717371 Padochov 
741221 Rosice u Brna 
747815Silůvky 

rozhodnutí : 

okres Brno-venkov 
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Změna licenčních podmínek programu 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 

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 
videotextové ho vysílání může být reklamní a inzertní blok. 

Zvukový podkres videotextového vysílání může tvořit regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele nebo vlastní zvuková stopa. 

Obrazové vysílání: 

blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou, dokumentární nebo hudební 
tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy zjednání 
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. 

TELEVIZE IVANČICE 

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 může tvořit regionální rozhlasová stanice se souhlasem jejího 
provozovatele se souhlasem jejího provozovatele nebo vlastní zvuková stopa. 

Obrazové vysílání: 

blok pořadů vlastní výroby zařazovaný do videotextového vysílání obsahující především místní 
zpravodajství, reportáže a sestřihy z místních akcí, vlastní publicistickou, dokumentární nebo hudební 
tvorbu. Do obrazového vysílání mohou být dle potřeby obce zařazeny záznamy nebo přenosy zjednání 
místních orgánů (obecní zastupitelstvo, výroční schůze spolků a podobně) nebo společenských akcí 
(sportovní utkání, koncerty, veřejné slavnosti a podobně). 
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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 ostatním rozsahu zůstává licence beze změny. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení dne 16. 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 11:24:21 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„__.. „ Location: Praha 
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