Účastník řízení:
Petr Uher
Husova 802/20
690 02 Břeclav

Rozhodnutí o udělení licence
Spisová značka: 2009/526/sve/UHE
č.j.: s v e /
SJToS/o )
Zasedání Rady 13 poř. č. 2
Vyřizuje.D. Svědíková/3017/09
0

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
rozhodnutí

:

Rada u d ě l u j e Petru Uhrovi, r.č. 651223/1286, bydliště Břeclav, Husova 802/20, PSČ 690
02, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto
rozhodnutí.

Označeni (název)

programu:

Fenix
Územní rozsah

vysíláni:

kabelové systémy společnosti B K S Capital Partners, a.s. - katastrální území Břeclav

Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Základní

programová

specifikace:

Informační a publicistický program přinášející informace o místních událostech v Břeclavi a
blízkém okolí

Další programové

podmínky:

Obrazové vysílání - programový blok v délce 45 • 85 minut - 24 hodin denné - aktualizace 2x
týdně:
1. Minuty z radnice: blok informací z MÚ Břeclav
2. Břeclavský týdeník: reportáže z Břeclavi a okolí
3. MÚ Břeclav informuje: textové informace MÚ Břeclav
4. Kulturní servis: textové informace - kulturní a společenské pozvánky
5. Sportovní servis: textové informace - sportovní pozvánky
6. NejTV: provozní informace provozovatele KTV {NejTV) - informace o nových programech,
otevírací době kanceláře, apod.
7. Reklama: reklamní blok

Nepravidelné pořady vlastní výroby:
Vysílání záznamu ze zasedání zastupitelstva MÚ Břeclav - cca 2 - 8 hodin (dle délky konání
zastupitelstva).
Vysílání probíhá nejčastěji 1x z a měsíc (dle konání zastupitelstva) 1x denně - v 18 hodin po dobu jednoho týdne.

Vysílání záznamu z rozsáhlejších akcí konaných v Břeclavi a okolí (hody, hodky, celodenní
akce).
Vysílání probíhá dle konání dané akce 1x denně - v 18 hodin - po dobu jednoho týdne.

Odůvodnění:
Účastník řízení. Petr Uher, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním
doručeným Radě dne 30. dubna 2009. č.j. 3017, ve znění č.j. 3184 doručeným dne 13. května
2009 a č.j. 4165 doručeným dne 23. června 2009.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona c. 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.

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 28.
července 2009 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle
ustanoveni § 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 rozhodnuti.
Účastník řízeni uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 28. dubna 2009.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti neni podle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

V Praze dne 28. července 2009
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Sp. znVIdent.: 2010/783/hru/Uhe
Naše zn.: hru/3250/2010
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Uher Petr
IČ: 67549799
Husova 802/20
69002 Břeclav
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

rozhodnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Petru Uhrovi, IČ: 67549799
územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2009/526/sve/UHE k provozování televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů:
Břeclav okr. Břeclav

Odůvodnění:
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., je
povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 132/2010 Sb.,
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 dne 30.7.2010, č.j. 6316, 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. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve
výroku.
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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
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