
Sp. zn./ldent.: 2010/477/sve/Jin 
Naše zn. : sve/1985/2010 
Zasedání Rady č. 12 - 2010 / poř.č.: 41 

Jindř ichohradecká televizní s.r.o. 
IČ: 28109503 
Vajgar 532 
37701 Jindřichův Hradec 
Česká republika 

Rozhodnutí o udělení l icence 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
b), § 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 společnost i J indř ichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, l í c e n 
c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 
Licence se uděluje na dobu urči tou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 

Jindřichohradecká televize 

Územní rozsah vysíláni: 

Jindř ichův Hradec 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 

Městský informační program 

Další programové podmínky: 

Programová smyčka bude obsahovat následující pořady: 

Aktuální denní zpravodajství 
- pravidelný pořad obsahující minimálně jednu aktuální reportáž z daného dne 
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premiéra denně ve 20:00 hodin; repríza ve 22:00 hodin 

Jindř ichohradecký zpravodajský magazín 
- hlavní týdenní zpravodajství - sběr témat z celého týdne 

premiéra v pátek v 18:00 hodin; repríza každou sudou hodinu 

1x až 2x denně bude Jindř ichohradecký zpravodajský magazín nahrazen 
zpravodajským pořadem společnost i TV GIMI a.s. 

Sport 
- komentované i nekomentované záznamy celých sportovních utkání 

premiéra min. 1x týdně 

Sportovní záznam může být výj imečně nahrazen záznamy divadelních představení 
nebo vystoupeními ochotn ických souborů, které působí v J indř ichově Hradci a okolí. 

Diskuze a besedy 
nezkrácené rozhovory nebo besedy vztahující se k aktuálním tématům, dění ve 
městě, rozhovory se zajímavými hosty 
premiéra 1x týdně 

Bez komentáře 
- pořízený obrazově atraktivní videomateriál bude aktuálně zařazován 

v nezkrácené formě (cca 1 0 - 3 0 minut) 
premiéra min. 1x týdně 

Z archivu 
- pořad připomínající události z minulých let bude čerpat z archivu zpravodajství a 

videomateriálu z Jindřichohradecká sahajícímu do roku 1992 
premiéra 1x týdne 

Představujeme vám 
- pořad věnovaný činnost i jednot l ivých organizací, zájmových spolků a 

sportovních klubů fungujících v J indř ichově Hradci, případně věnovaný 
zajímavým l idem, místům, stavbám 
premiéra 1x za 14 dní 

Videotext 
- textové informace doplněné fotograf iemi ve smyčkách s hudebním podkresem 

aktualizace denně 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Jindřichohradecká televizní s.r.o., požádal Radu o udělení 
licence k provozování televizního vysíláni prostřednictvím kabelových systémů v souladu se 
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 13. května 2010, č.j. 4078, 
ve znění č.j. 4245 doručeným dne 20. května 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. 
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Podle ustanoveni § 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 20. května 2010. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 8.6.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizni vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.07.01 09:56:52 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



Jindřichohradecká televiznís.r.o. 
IČ: 28109503 
Vajgar 532 
37701 Jindřichův Hradec 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 2010/1256/sve/Jin 
Č.j.: sve/1210/2011 
Zasedání Rady č. 6 - 2011 / poř.č.: 52 

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 Jindřichohradecká televizní 
s.r.o., IČ 28109503, sídlo Jindřichův Hradec, Vaigar 532, PSČ 377 01 , územní rozsah 
vysílání licence č.j. sve/1985/2010 sp.zn. 2010/477/sve/JIN, k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů (§14 odst. 
1 písm. f): 

katastrální území: Jindřichův Hradec 

okres: Jindřichův Hradec 

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 
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provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doručeny. 

Provozovatel Jindřichohradecká televizní s.r.o. dne 18. března 2011, pod č.j. 2534, doručil 
po předchozím upozornění ve lhůtě stanovené k nápravě 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: 5.4.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.04.20 11:19:06 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ Location: Praha 
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Jedn. identifikátor 407329-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/6786/2021-zem 
Sp. zn. 2021/164/zem  
Zasedání Rady   9-2021/poř. č. 13 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 18. května 2021, 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 Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 281 09 503, se sídliště Vajgar 

532, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., 

dobu platnosti licence, č.j. sve/1985/2010, spis. zn.:  2010/477/sve/Jin  ze dne 8. června 2010, k 

provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 

12 let, na základě žádosti doručené dne 1. března 2021 pod č.j. RRTV/3203/2021-vra a 

RRTV/3202/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 1. a 13. dubna 2021, č.j. RRTV/4640/2021-vra a 

č.j. RRTV/4867/2021-vra, a ze dne 27. dubna 2021, č.j. RRTV/5765/2021-vra. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 281 09 503, se sídliště Vajgar 532, 

Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, je provozovatelem místního televizního vysílání 

šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. 

sve/1985/2010, spis. zn.:  2010/477/sve/Jin,  ze dne 8. června 2010, platné do 1. července 2022. 

 

Dne 1. března 2021, č.j. RRTV/7662/2020-vac a č.j. RRTV/3203/2021-vra a RRTV/3202/2021-

vra, ve znění doplnění ze dne 1. a 13. dubna 2021, č.j. RRTV/4640/2021-vra a č.j. 

RRTV/4867/2021-vra, a ze dne 27. dubna 2021, č.j. RRTV/5765/2021-vra, požádal účastník 

řízení o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 12 let, tj. do 1. července 2034.  

 

Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

 

 
Jindřichohradecká televizní s.r.o. 
54vjg2w 

 
 



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 9. 

března 2021 pod VS 20210164. 

 

 

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 


