Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

KABEL OSTROV,
Mírové nám. 733/0
36301 Ostrov
Česká republika

s.r.o.

Sp. zn./ldent.: 2015/69/SMU/KAB
Č.j.: RRTV/855/2015-SMU
Zasedání Rady č. 4 - 2015 / poř.č.: 9

ROZHODNUTI

O UDĚLENI

LICENCE

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 (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto

rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Ostrov, Mírové nám.
733,
PSČ: 363 01, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:
TV Ostrov
Základní programová specifikace:
Informační program ze života města Ostrov a okolí
Územní rozsah vysílání ie stanoveny výčtem katastrálních území a okresů:
k.ú. Ostrov nad Ohří, okr. Karlovy Vary
Časový rozsah vysílání programu:
24 hodin denně
Hlavní jazyk vysílání:
český
Další programové podmínky:

855-1

Programové schéma bude tvořit nepřetržitě vysílaná dvouhodinová smyčka, která bude složena z bloku:
1) Audiovizuálního vysílání v časovém rozsahu 45 -75 minut, které bude obsahovat:
a) vlastní, předem natočené pořady jako jsou reportáže a pořady informativního a
zpravodajského charakteru z dění ve městě, informace z městského úřadu, záznamy
kulturních, společenských a sportovních akcí;
b) nepravidelná vysílání jako jsou přímé přenosy z jednání Zastupitelstva města Ostrov, ev.
další přímé přenosy ze zajímavých společenských akcí ve městě;
2) Textového informačního bloku v časovém rozsahu 45 -75 minut, který bude tvořen:
a) informacemi z kabelové televize
b) reklamou
c) inzercí
d) informacemi ze sportu a kultury z ostrovského regionu
Premiéra audiovizuálního vysílání bude probíhat od čtvrtka od 18:00 hod. a jeho repríza pak od čtvrtka po
skončení premiéry opakovaně až do pátku do 10:00 hod., dále pak každou sudou hodinu až do čtvrtka
10:00 hod.
V čase, kdy nebude probíhat audiovizuální vysílání se bude vysílat textový informační blok.
V případě vysílání přímého přenosu se po jeho skončení bude vysílat textový informační blok až do
následujícího dne do 18:00 hod. Od 18:00 hod. se bude pravidelně střídat záznam přímého přenosu a
textový Informační blok.
V měsíci srpnu se bude vysílat pouze textový informační blok.
Údaie o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Ojediněle může být vysílání doplněno akvizičními pořady od televizních studií v regionu.
Služby přímo související s programem nebudou poskytovány.
Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733,
PSČ: 363 01, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 20.
ledna 2015, č.j. RRTV/756/2015-P.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 17. února
2015 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 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 na 12 let od
právní moci rozhodnutí.

Účastník řízení uhradil právní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
platném znění, dne 13. ledna 2015.
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel televizního vysílání s licencí povinen
zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.

855-2

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

V Praze dne: 17.2.2015

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

855-3

vysílání
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Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

29. ledna 2020, Praha

KABEL OSTROV, s.r.o.
Mírové nám. 733
363 01 Ostrov

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. ledna 2020 toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o., souhlas se změnou licenčních podmínek licence č. j.
RRTV/855/2015-SMU, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu TV Ostrov,
šířeného prostřednictvím kabelových systému, spočívající ve změně programového schématu,
specifikované v žádosti o změnu licenčních podmínek doručené dne 19. prosince 2019 pod č.j.
RRTV/15167/2019-vra.
Programové schéma:
Nepřetržitě vysílaná hodinová smyčka, jejíž obsah bude následující:
1) Audiovizuálního vysílání v časovém rozsahu 20-60 minut, které bude obsahovat:
a) vlastní, předem natočené pořady jako jsou reportáže a pořady informativního a zpravodajského
charakteru z dění ve městě, informace z městského úřadu, záznamy kulturních, společenských a
sportovních akcí;
b nepravidelná vysílání jako jsou přímé přenosy z jednání Zastupitelstva města Ostrov, ev. další přímé
přenosy ze zajímavých společenských akcí ve městě;
2) Textového informačního bloku v časovém rozsahu 0-40 minut, který bude tvořen:
a) informacemi z kabelové televize
b) reklamou
c) inzercí
d) informacemi ze sportu a kultury z ostrovského regionu.
Premiéra audiovizuálního vysílání bude probíhat ve čtvrtek od 18:00 hod. a jeho reprízy pak od čtvrtka po
skončení premiéry opakovaně až do následujícího čtvrtka 10:00 hod. V čase, kdy nebude probíhat
audiovizuální vysílání, se bude vysílat textový informační blok. V případě vysílání přímého přenosu se po
jeho skončení bude vysílat textový informační blok až do následujícího dne do 18:00 hod. Od 18:00 hod.
se bude pravidelně střídat záznam přímého přenosu a textový Informační blok. V měsíci srpnu se bude
vysílat pouze textový informační blok.

Odůvodnění:
Společnost KABEL OSTROV, s.r.o. je provozovatelem televizního vysílání programu TV Ostrov, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na základě rozhodnutí o udělení licence č. j. RRTV/855/2015-SMU,
ve znění pozdějších změn.

Radě byla dne 19. prosince 2019 doručena žádost provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., o písemný
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování programu TV Ostrov.
Správní řízení bylo dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno dnem
doručení žádosti, tedy dnem 19. prosince 2019.
Předmětem žádosti je změna licenčních podmínek spočívající ve změně programového schématu.
Rada se projednáním samotné věci zabývala na svém 2. zasedání konaném ve dnech 28. a 29. ledna
2020 a dospěla k následujícím závěrům:
Dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat
Radu o písemný souhlas se změnou časového rozsahu vysílání.
Provozovatel žádá Radu o udělení souhlasu se změnou programového schématu. S ohledem
k avizovaným změnám programového schématu uvedeným v žádosti lze konstatovat, že požadované
změny nejsou v rozporu se základní programovou specifikací, jež je charakterizována jako „Informační
program ze života města Ostrov a okolí“ a žádost obsahuje veškeré podstatné údaje nezbytné pro vydání
souhlasu se změnou licenčních podmínek.
Provozovatel současně s podáním žádosti uhradil správní poplatek ve výši 20 000 Kč a uhrazení doložil
výpisem z účtu.
S ohledem na skutečnost, že udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek nebrání žádné zákonné
překážky, Rada vydala souhlas na svém 2. zasedání konaném ve dnech 28. a 29. ledna 2020.

Poučení:
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. Podání žaloby má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Jedn. identifikátor
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady
Vyřizuje:
Datum, místo

360126-RRTV
RRTV/12833/2020-zem
220/645/zem
15-2020/poř. č. 15
ORVL - OLR
1. září 2020, Praha

KABEL OSTROV, s.r.o.
vzaes3v

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. a) 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 § 67 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08 834, se sídlem Ostrov, Mírové
nám. 733, PSČ 363 01, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/855/2015-SMU, spis. zn.:
2015/69/SMU/KAB, ze dne 17. února 2015, k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a to změnou 1) označení (názvu) programu TV Ostrov
na Krušná; 2) dalších programových podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 16. srpna 2020
doručené dne 19. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12585/2020-vra.
1) nové označení (názvu) programu:

Krušná

2) nové znění dalších programových podmínek:
a) Programové schéma již nebude tvořeno opakující se vysílací smyčkou, ale vysílání bude
probíhat kontinuálně.
b) Dle nově nastavených interních mechanismů bude zajištěna průběžná aktualizace programu.
c) Programové schéma bude nadále tvořeno audiovizuálním vysíláním. Časový rozsah bude
variabilní dle obsahu. Obsah bude zachován, tak jak je pospán v původní licenci, tj.:
i.) vlastní, předem natočené pořady jako jsou reportáže a pořady informativního a
zpravodajského charakteru z dění ve městě, informace z městského úřadu, záznamy
kulturních, společenských a sportovních akcí;
ii.) nepravidelná vysílání jako jsou přímé přenosy z jednání Zastupitelstva města
Ostrov, ev. další přímé přenosy ze zajímavých společenských akcí ve městě
d) Časový rozsah Textového informačního bloku se zkrátí na 4-10 minut. Intenzita vysílání
textového informačního bloku bude určena interním mechanismem pro zachování relevantnosti.
Obsah těchto textových informací bude tvořen, tak jak je uvedeno v původní licenci

i.) informacemi z kabelové televize
ii.) reklamou
iii.) inzercí
iv.) informacemi ze sportu a kultury z ostrovského regionu
e) Programové schéma bude doplněno náhodným výběrem online kamer, ke kterým má
společnost KABEL OSTROV, s.r.o. přístup.
V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci.
Účastník řízení dne 19. srpna 2020 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.
Poučení:
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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

