
Účastník řízeni: Marek Spáčil 
IČ 68314957 
Šunychelská 980 
735 81 Bohumín 

ROZHODNUTÍ 

S p i s . z n . : 2009/860/zem/Mar 
Č.j.: z e m / "řo-io/o^f 
Zasedání Rady 16/poř. č. 2 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/5490 

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, vydává toto 

Rada u d ě l u j e fyzické osobě, Markovi Spáčilovi, IČ 68314957, bytem Šunychelská 980, 735 81 Bohumín, 
l i c e n c i k provozování televizního vysíláni šířeného prostřednictvím kabelových systémů. Licence 
se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Územní rozsah vysíláni tv programu: 

kabelové systémy provozované společností PODA a.s.. IČ 25816179, v katastrálním území Nový Bohumín -
707031, Starý Bohumín - 754897 a Zablátí u Bohumína - 789216 

kabelové systémy provozované společností RIO Media a.s., IČ 28216733, v katastrálním území Nový 
Bohumín - 707031 a Zablátí u Bohumína - 789216 

Časový rozsah vysíláni programu: 24 h denně 

r o z h o d n u t í : 

Označení (název) programu: (TIK) Televizní informační kanál Bohumín 



Základní programová specifikace: televizní Informační program 
( informační kanál) 

Další programové podmínky: 

Programová skladba: 

TIK bude založen na vysíláni zpráv z veškerých oblastí Bohuminska s cílem maximálně zvýšit informovanost 
obyvatel v této lokalitě. V úzké spolupráci s bohuminskou radnicí i jinými kulturněspolečenskými i sportovními 
subjekty budou vznikat zpravodajské reportáže, ankety, publicistické i dokumentární pořady. 

Videotextová část zpravodajství 

- vysíláno 24 hodin denně 
- textové informace - stopáž 20 - 30 vteřin/1 stránka 

- hudební podbarvení rádiem KISS Morava 24 hodin denně 

Obrazová část zpravodajství 

Zpravodajství 
- vysíláno 7x denně v níže uvedených časech 
- délka bloku od 20 do 45 min s ohledem na množství aktualit 
- premiéra 1x týdně v sobotu, následně 49 repríz do termínu následující premiéry 
Přímé přenosy 
- zasedání zastupitelslva města Bohumína - 8x ročně, stopáž 120-240 min. 
- diskusní pořady Ptejte se a Kulatý stůl - 8x ročně, stopáž 40-60min. 
Tyto přenosy budou vysílány v občasných terminech dle aktuálních témat, zasedáni zastupitelstva dle termínu 
jejich konání uvedených na webových stránkách města vždy na aktuální rok. 

24 hodinové vysílání TIK Bohumín bude obsahovat smyčku videotextových stránek, kde diváci najdou 
všeobecné informace z města, radnice, kultury, sportu, zajímavosti i pozvánky. V této části bude hudební 
podkres tvořen regionálním rádiem Kiss Morava. 

7x denně se v časech 7:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30 a 22:00 hodin vysílání tzv. obrazového 
zpravodajství, což jsou moderované zpravodajské bloky s informacemi z města, radnice, kultury, sportu, 
zajímavostmi i pozvánkami. V rámci tohoto bloku se rovněž budou zařazovat publicistické a dokumentární 
pořady z oblasti Bohuminska. 

Po bloku obrazových zpráv v budoucnu naváže případná reklama, či inzerce a převzaté reportáže ze 
spřátelených informačních televizí. 

Přímé přenosy ze zastupitelstva města. Divákům je umožněno sledovat zasedání a rozhodování o věcech, 
které se týkají jejich města. 

Přímý přenos z diskusního pořadu Kulatý stůl. K vybranému tématu jsou do studia TIK pozváni hosté, kteří 
odpovídají na dotazy diváků. 

Přímý přenos z diskusního poradu Ptejte se. Do studia TIK pozváni zástupci města Bohumína, kteří 
odpovídají na dotazy diváků. 

Údaje o Části programu převzatého od jiného provozovatele vysíláni 

Provozovatel Marek Spáčil nebude přebírat žádné části programu od jiného provozovatele vysílání. 

Údaíe o případných službách přímo souvisejících s programem 

Provozovatel Marek Spáčil nebude poskytovat služby přímo související s programem. 



Odůvodnění: 

Účastník řízení, Marek Spáčil, 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 12. srpna 2009, č.j. 5490. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 10. března 2009 
pak Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanoveni § 13 odst. 3, že 
žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanoveni § 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 12 let od právní moci rozhodnutí. 

— 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 18. srpna 2009. 

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 rozhodnuti o udělení licence. 

Poučení: 

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

V Praze dne 22. září 2009 

Vypraveno dne: 

1 2 -10- 2009 
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Sp. znVIdent.: 20107905/FIA/Mar 
Naše zn.: FlA/2654/2010 
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 25 

Marek Spáčil (obchodní firma: Marek 
Spáčil - TV - Marko) 
Šunychelská 980 
73581 Bohumín 
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 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Marek Spáčil (obchodní 
firma: Marek Spáčil - TV - Marko), IČ: 68314957 územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 
2009/860/zem/Mar k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o 
výčet katastrálních území a okresů: 

Kód k.ú. Název kat. území Okres 
707031 Nový Bohumín Karviná 
754897 Starý Bohumín Karviná 
789216 Zablátí u Bohumína Karviná 

2654-1 



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

Provozovatel Marek Spáčil (obchodní firma: Marek Spáčil - TV - Marko) dne 3. srpna 2010, 
pod č.j. 6440, 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. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 7.9.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.21 08:56:06 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Jedn. identifikátor 248943 - RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10334/2017-
rud  
Sp. zn. RRTV/2017/479  
Zasedání Rady   11-2017/poř. č. 9 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 20. 6. 2017, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
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 20. června 2017 

toto rozhodnutí:  

 

Rada vydává provozovateli Marek Spáčil, sídlem nám. T. G. Masaryka 226, 735 81 Bohumín, souhlas 

se změnou licenčních podmínek licence č.j. zem/7010/09, sp.zn. 2009/860/zem/Mar, k provozování 

televizního vysílání programu Televizní informační kanál Bohumín (TIK) šířeného prostřednictvím 

kabelových systémů, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, respektive programové 

skladby, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 9. května 2017, č.j. RRTV/8030/2017-vra, 

ve znění jejího doplnění doručeného Radě dne 1. června 2017, č.j. RRTV/8741/2017-vra. 

 

Dne 9. května 2017 byla Radě pod č.j. RRTV/8741/20017-vra, doručena žádost provozovatele Marka 

Spáčila, sídlem nám. T. G. Masaryka 226, 735 81 Bohumín, o udělení souhlasu se změnou licenčních 

podmínek televizního vysílání programu Televizní informační kanál Bohumín (TIK) šířeného 

prostřednictvím kabelových systémů. 

  

Marek Spáčil vysílá program Televizní informační kanál Bohumín (TIK) na základě licence č.j. 

zem/7010/09, sp.zn. 2009/860/zem/Mar, ze dne 22. září 2009, opravňující k provozování místního 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 

 

Provozovatel současně s podáním žádosti neuhradil správní poplatek a žádost navíc vykazovala i jiné 

nedostatky (provozovatel nespecifikoval plánovaný časový rozsah vysílané smyčky, případně ani rozsah 

ostatních formátů), a Rada tedy správní řízení přerušila a vyzvala provozovatele k úhradě správního 

poplatku a doplnění žádosti.  

 

Oznámení o přerušení správního řízení bylo provozovateli doručeno dne 29. května 2017. 

 

Správní poplatek byl následně uhrazen dne 30. května 2017. 

 

Dne 1. června 2017 bylo Radě doručeno doplnění žádosti o změnu licenčních podmínek. 

 

Žádost provozovatele Rada projednala na svém 11. zasedání, konaném dne 20. června 2017, a 

požadované změny schválila.  

 

Marek Spáčil 
nám. T. G. Masaryka 

735 81 Bohumín 



Stávající znění Dalších programových podmínek, respektive Programové skladby se nyní nahrazuje 

tímto textem: 

 

„Videotext  

Smyčka videotextových stránek se všeobecnými informacemi z města, radnice, kultury, sportu, 

zajímavostmi i pozvánkami. Smyčku je možno doplnit o audiovizuální záznam i grafický crawl. Videotext je 

vysílán vždy mezi pořady Bohumínské zpravodajství v průběhu 24 hodinového schématu. Časový rozsah 

smyčky 75-90 minut. 

 

Bohumínské zpravodajství 

Moderované zpravodajské relace, premiéra 1x týdně, vysíláno 12x denně. Po skončení zpravodajské 

relace možno nepravidelně zařazovat publicistické, dokumentární, soutěžní i jiné pořady. Časový rozsah 

bloku 30-45 minut. 

 

Přímé přenosy 

 ze zasedání zastupitelstva města Bohumína, zařazovány dle plánu zasedání ZM 

 diskusní pořady, zařazovány nepravidelně v předem ohlášeném termínu 

 sportovní přenosy, zařazovány nepravidelně v předem ohlášeném termínu 

Časový rozsah 60-120 minut 

 

Reklama 

Případná reklama je zařazována před a po bloku Bohumínské zpravodajství a v průběhu videotextové 

smyčky.“ 

 

V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze změn. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Vzhledem k tomu, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění rozhodnutí 

v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.  

 

V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený 

se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 30. května 2017. 

 

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: 405135 - RRTV 

 
    
Naše č. j.: RRTV/6023/2021-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2021/299/fia 
Zasedání Rady:  8-2021/poř. č. 14 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
Datum, místo: 4. 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 Marku Spáčilovi, IČO: 68314957, bytem Úvozní 870, 735 31 

Bohumín - Skřečoň, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 

2009/860/zem/Mar, č.j.: zem/7010/09, ze dne 22. září 2009, ve znění pozdějších změn, k 

provozování místního televizního vysílání programu Televizní informační kanál Bohumín (TIK), 

šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, tzn. do 14. října 2033, na základě 

žádosti doručené dne 9. dubna 2021, č.j.: RRTV/4792/2021-vra. 

 
 
 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, Marek Spáčil,  IČO: 68314957, bytem Úvozní 870, 735 31, Bohumín - Skřečoň, 
je provozovatelem místního televizního vysílání programu Televizní informační kanál Bohumín 
(TIK), šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím 
Rady, sp. zn.: 2009/860/zem/Mar, č.j.: zem/7010/09, ze dne 22. září 2009, ve znění pozdějších 
změn, platné do 14. října 2021.   
 

 

Dne 9. dubna 2021, č.j.: RRTV/4792/2021-vra, požádal provozovatel, Marek Spáčil, o 
prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. do 14. října 2033.    

Marek Spáčil 
IČO: 68314957 
 
Úvozní 870,  
735 31 Bohumín - Skřečoň 



 
 
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 
 
Účastník řízení uhradil dne 9. dubna 2021 správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle 
zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění za prodloužení doby platnosti oprávnění k místnímu 
televiznímu vysílání. 
 

 

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 

 


