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ROZHODNUTI

O

UDĚLENI

LICENCE

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 toto

rozhodnutí:

Rada u d ě l u j e společnosti Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324, se sídlem Neplachova 2297/1, České
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, l i c e n c i k provozování místního televizního vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na dobu 12 let.

Označení (název) programu:
Cesty krajem TV

Základní programová specifikace:
Regionální televize informačně-zábavního charakteru

Územní rozsah vysílání:
Lipno, Vítkův kámen, v souladu s e stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ - 9
521/2014-613, ze dne 25. února 2014, č. j . : 1600 a diagramem využití rádiových kmitočtů (příloha
č. 1 rozhodnutí).

Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání: český jazyk
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Další programové podmínky
Vysílání programu Cesty krajem TV bude sestaveno z 30 minutové smyčky, která bude vysílána 24 hodin
denně s možnou aktualizací informací o počasí každých 15 minut, s možnou aktualizací psaných
informací o regionu v každé půlhodině.

Vysílací smyčku budou tvořit:
Regionální informace a publicistika,
Tématické magazíny a dokumenty,
Regionální sport a kultura,
Infografika s aktuálními informacemi
z příslušného regionu
Nosným prvkem programu bude magazín vlastní produkce informující o dění v regionu (události z obcí,
aktuality a novinky z cestovního ruchu v regionu spojené s kulturou, sportem, apod.), připravovaný na
týdenní bázi.

Do vysílání programu Cesty krajem TV budou zařazovány akviziční pořady od jiných provozovatelů
vysílání.

Program Cesty krajem TV je určený divákům 25+
Součástí dalších programových podmínek je programové schéma vysílání, které tvoří přílohu č. 2
rozhodnutí.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazovány žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Nebudou poskytovány služby přímo související s programem.

Odůvodnění:
Účastník řízení, Meridi s.r.o. požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb.,
podáním doručeným Radě dne 18. února 2014, č.j.: 1375, ve znění upřesnění a doplnění žádosti ze dne
12. března 2014, č.j.: 2046 a č.j.: 2045.
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Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování zemského digitálního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 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 1. dubna
2014, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14,
jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) 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 14. února 2014.

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

V Praze dne: 1.4.2014

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní

vysílání

Přílohy: D o k u m e n t (ostatní, 8.4.2014, Meridi s.r.o. - příloha č. 1 rozhodnutí), D o k u m e n t (ostatní,
14.3.2014, Meridi s.r.o. - příloha č. 2 rozhodnutí)

„„,.. „
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Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha č. 2
Programové schéma blok 30 min:
Pořad
Počasí
Pořad vlastní produkce
složený z regionálních
informací - magazín
Reklama
Upoutávky
Počasí

Charakteristika
Počasí z regionu, aktualizováno každý vstup, grafický výstup
z regionální meteostanice
Týdeník vyráběný ve vlastní produkci, obsah zachytí události
v regionu z oblasti kultury, sportu, municipalit, turistického ruchu
apod.

Počasí z regionu, aktualizováno každý vstup, grafický výstup
z regionální meteostanice
Základní informace o regionu - místopisné, o dopravní
obslužnosti, o turistických aktivitách, atrakcích, infrastruktuře pro
cestovní ruch apod., text kombinovaný s obrazovým podkladem

Psané informace
Publicistický pořad zaměřený na představení turistických atraktivit
Pořad vlastní produkce - v destinaci, v Česku i ve světě. Například pozvánka na hrad,
cyklotrasu, výlet apod.
pozvánka
Reklama
Základní informace o regionu - místopisné, o dopravní
obslužnosti, o turistických aktivitách, atrakcích, infrastruktuře pro
cestovní ruch apod., text kombinovaný s obrazovým podkladem
Psané informace
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Rada pro R a TV vysílání
P.O.BOX181
Praha 2 Vinohrady
120 21

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

FIA/690/2014

ČTÚ-9 521/2014-613

J.Nováková / 224 004 699

25. února 2014

Územní rozsah DVB-T - provozovatel vysílání - Meridi s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 20. 2. 2014 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání - společnosti Meridi s.r.o.,
prostřednictvím vysílače DVB-T.
Na základě přijetí aktualizovaného opatření obecné povahy (část plánu využití rádiového
spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možno rádiový kmitočet využívat pouze do 3 1 . 12.
2017. Po tomto termínu nelze zaručit přidělení shodného nebo jiného rádiového kmitočtu
zaručujícího možnost dalšího provozování zemského digitálního televizního vysílání pro daný
územní rozsah.

Příloha: 1

Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

IČ:70106975

Územní rozsah vysílání DVB-T vysílače na základě žádosti společnosti Meridi s.r.o.

JEDN. IDENT.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:
VYŘIZUJE:

241332 - RRTV
RRTV/5616/2017-smu
RRTV/2017/167/smu
6-2017/poř. č.10
ORVL - OLR

DATUM, MÍSTO:

21. března 2017, Praha

Meridi s.r.o.
IČ: 28147324,
Husova 523/30
370 05 České Budějovice

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21odst. 1 písm. a), b) 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 toto
r o z h o d n u t í:
Rada uděluje provozovateli Meridi s.r.o, IČ: 28147324, se sídlem Husova 523/30, České
Budějovice, 370 05, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.
2014/167/FIA/Mer, č.j. FIA/1254/2014 ze dne 1. dubna 2014, v rozsahu dle žádosti doručené dne
10. února 2017 pod č.j. RRTV/3407/2017-vra, spočívající ve změně:
1. označení názvu programu z Cesty krajem TV na Regionální televize JIŽNÍ ČECHY;
2. ve změně územního rozsahu vysílání, a to jeho rozšíření ve shodě se stanoviskem
Českého telekomunikačního úřadu a diagramem využití rádiových kmitočtů o vysílač
České Budějovice Včelná RS 20, 29. kanál, které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Účastník řízení, provozovatel Meridi s.r.o, IČ: 28147324, uhradil správní poplatek ve výši
20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,v platném znění dne 9. února 2017.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. se rozumí regionálním vysíláním
rozhlasové nebo televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat v
případě televizního vysílání více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky počítaných
podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu 1c).
Vzhledem ke skutečnosti, že počet obyvatel, který je v dosahu vysílání programu Cesty krajem
TV resp. Regionální televize JIŽNÍ ČECHY, provozovatele Meridi s.r.o, IČ: 28147324, přesáhne,
po výše uvedené změně územního rozsahu vysílání, 1 % obyvatel České republiky,(cca 132 800
tis. obyvatel) změní se vysílání z místního na regionální.

Dle předložené licenční smlouvy v žádosti o udělení souhlasu se změnou licence může
provozovatel Meridi s.r.o., IČ: 28147324 užívat logo a značku, pro účely označení vysílání
programu Regionální televize JIŽNÍ ČECHY, regionalnitelevize, pouze ve spojení s dodatkem
Jižní Čechy.
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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro R a TV vysílání
P.O.BOX 181
Praha 2 Vinohrady
120 21

Váš dopis značky / ze dne

RRTV/3740/2017smu/2017/167/smu

Naše značka

ČTÚ-9 161/2017-613

Vyřizuje / telefon

Praha

J.Nováková / 224 004 699 23. února 2017

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání – žádost společnosti Meridi s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 14. 2. 2017 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání – žádost společnosti Meridi s.r.o.,
prostřednictvím vysílačů DVB-T.
V návaznosti na přijetí aktualizovaného znění opatření obecné povahy (část plánu využití
rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz) je možné rádiové kmitočty příslušné pro
stanovený územní rozsah využívat pouze do 31. 12. 2017. Po tomto termínu nelze zaručit přidělení
shodného nebo jiného rádiového kmitočtu zaručujícího možnost dalšího provozování zemského
digitálního televizního vysílání pro daný územní rozsah.
Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

IČ: 70106975

Jedn. identifikátor: 291600-RRTV

Meridi s.r.o.
IČO: 281 47 324

Naše č. j.:
RRTV/19866/2018-fia
Sp. zn.:
RRTV/2018/540/fia
Zasedání Rady: 19-2018/poř. č. 31

Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice

Vyřizuje:

ORVL - OLR

Datum, místo:

20. listopadu 2018, Praha

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. b) 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, společnosti Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324 se sídlem Senovážné nám.
248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2014/167/FIA/Mer, č.j.: FIA/1254/2014, ze dne 1. dubna 2014 programu Regionální televize
JIŽNÍ ČECHY, šířeného prostřednictvím vysílačů, dle žádosti ze dne 14. září 2018, č.j.:
RRTV/16868/2018-vra, spočívající:


ve změně územního rozsahu vysílání z Lipno Vítkův Kámen, 29. kanál (vysílač Vítkův
Hrádek) na Český Krumlov 47. kanál,

v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ-60 415/2018-613, ze dne
24. října 2018 (příloha č. 1 rozhodnutí) a diagramu využití rádiových kmitočtů, který tvoří
přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí.

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas, mj. se změnou územního rozsahu vysílání podle § 2
odst. 1 písm. y).
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 24. srpna 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.

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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O. BOX 181
Praha 2 - Vinohrady
120 21

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Praha

RRTV/17244/2018-fia / 2.10. 2018

ČTÚ-60 415/2018-613

Miler / 224 004 677

22. října 2018

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání společnosti Meridi s.r.o.

Na základě Vaší výše uvedené žádosti o stanovisko ve věci udělení souhlasu se změnou
územního rozsahu vysílání programu Regionální televize Jižní Čechy z vysílače LIPNO VITKUV
KAMEN 29. kanál na vysílač CESKY KRUMLOV 47. kanál, zasíláme v příloze diagram využití
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání, společnosti Meridi s.r.o.,
prostřednictvím vysílače CESKY KRUMLOV 47. kanál.
Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby (dále jen
„oprávnění“) pro vysílač CESKY KRUMLOV 47. kanál udělil Český telekomunikační úřad společnosti
České Radiokomunikace a.s. (dále jen „držitel“). Ukončení doby platnosti uvedeného oprávnění je,
v souladu s opatřením obecné povahy části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7
pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz, čj. ČTÚ-34 355/2017-619 ze dne 13. 9. 2017, stanoveno na
30. 6. 2019. Z uvedeného je zřejmé, že držitel oprávnění může v současné době z vysílače CESKY
KRUMLOV 47. kanál provozovat zemské digitální televizní vysílání do 30. 6. 2019.

Ing. Jiří Duchač vz. Lukáš Pravda v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

1x příloha
Vypraveno dne 24. 10. 2018

IČO: 70106975

1/1

Příloha ke spisu čj. ČTÚ-60 415/2018-613

Územní rozsah vysílání – DVB-T vysílač ČESKÝ KRUMLOV kanál 47 (České Radiokomunikace a.s.)

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

377600-RRTV
RRTV/16084/2020-zem
2020/827/zem
20-2020/poř. č. 16
ORVL - OLR
8. prosince 2020, Praha

Meridi s.r.o.
8fyms4h

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), b) 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 Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se sídlem Senovážné nám. 248/2,
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a), b) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
FIA/1254/2014, spis. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne 1. dubna 2014, k provozování regionálního
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 27. října 2020, č.j. RRTV/14567/2020-vra, ve znění podání ze dne 12.
listopadu 2020, č.j. RRTV/15183/2020-vra, a to změnou:


označení (názvu) programu na:
JČ 2



licenčních podmínek (dalších programových podmínek):
nová délka vysílací smyčky je 30 až 480 minut



územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb.:
rozšíření o Dačicko a Jindřichohradecko
ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-54 097/2020-613
ze dne 19. listopadu 2020.

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
Společnost Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, je provozovatelem regionálního zemského digitálního
televizního vysílání programu Regionální televize JIŽNÍ ČECHY šířeného prostřednictvím
vysílačů na základě licence č.j. FIA/1254/2014, spis. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne 1. dubna
2014
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 27. října 2020 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- Kč, pod VS
10200159, 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

Přílohy
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-54 097/2020-613 ze dne 19. listopadu
2020; Diagram využití rádiových kmitočtů

Rada pro R a TV vysílání
P.O.BOX 181
Praha 2 Vinohrady
120 21

Váš dopis značky / ze dne

RRTV/14940/2020-/827/zem

Naše značka

ČTÚ-54 097/2020-613

Vyřizuje / telefon

Praha

J.Nováková / 224 004 699 19. listopadu 2020

Stanovisko ve věci stanovení územního rozsahu vysílání – žádost Meridi s.r.o.
Na základě výše uvedeného dopisu ze dne 4. 11. 2020 zasíláme diagram využití rádiových
kmitočtů pro šíření televizního programu provozovatele vysílání – žádost společnosti Meridi s.r.o.,
prostřednictvím DVB-T/DVB-T2 vysílačů.
Příloha: 1
Ing. Jiří Duchač, v.r.
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

Vypraveno dne: 19.11.2020

IČ: 70106975

Příloha 1 k čj. ČTÚ-54 097/2020-613

Územní rozsah pokrytí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání zpracovaný na základě žádosti provozovatele vysílání – společnosti Meridi s.r.o.

