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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 

r o z h o d n u t í : 

Rada udě lu je společnosti Nej Kanál s.r.o., IČ 02738252, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady 120 
00 Praha 2, 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. 

Označení (název) programu: 

Hlavní jazyk vysílání: 

Časový rozsah vysílání programu: 

Infokanál NEJ-TV 
Infokanál NEJ - TV + název lokality 
(verze určená pro konkrétní lokalitu) 

čeština 

24 h denně 

Základní programová specifikace: program má informativní charakter 

Územní rozsah vysílání: Infokanál NEJ - TV - Česká republika 

katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v 
platném znění, a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v 
platném znění 

Infokanál NEJ - TV + název lokality (verze 
určená pro konkrétní lokalitu) 

výčet katastrálních území a okresů v rozsahu přílohy č. 1, o dvanácti stranách textu, která je 
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 

Další programové podmínky: 
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v rozsahu přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

Žadatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 

Nebudou poskytovány služby přímo související s programem. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a  
současné tvorby 

V zákonném rozsahu. 
Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Nej Kanál s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím šířeného prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě 15. června 2015, č.j. RRTV/5444-5/2015-P, ve znění podání 
doručeného dne 16. června 2015, č.j. RRTV/5470/2015-P, a ze dne 18. června 2015, č.j. 
RRTV/5544/2015-P. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 30. června 
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 12 let od 
právní moci rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 15. června 2015. 

Poučení: 

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

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. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 24.6.2015, další programové podmínky) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.07.25 02:18:24 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Příloha č. 1 

Specifikace informačního kanálu NEJ-TV 

Označení (název) programu Infokanál NEJ-TV 

Územní rozsah vysílání 
V příloze 2 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Vysílá se opakující se smyčka o délce 30 až 60 minut. 
Obsah: 

5 až 30 min.: Aktuální textové (audiovizuální) zpravodajství pro 
klienty společnosti nej.cz s.r.o., týkající se technických, provozních a 
obchodních informací ohledně provozu kabelové televize v příslušných 
lokalitách. Informace nej.cz, obsazení kanálů, informace o poskytovaných 
službách klientů nej.cz ceníky poskytovaných služeb, potřebné technické a 
provozní informace, informace o kontaktních místech pro komunikaci 
s uživateli apod.. 

Další programové podmínky 

5 až 30 min.: Aktuální textové (audiovizuální) zpravodajství 
z měst a obcí (dle lokalit), společenské a kulturní zpravodajství, řádková 
inzerce, informace o akcích pořádaných místními městskými úřady, 
aktuální dění v regionu a zpravodajsky zajímavé události. V případě, že 
některá z obcí nebude mít zájem přispívat do tohoto bloku, bude vysílání 
obsahovat lokální informace z ostatních měst a obcí. 

5 až 20 min.: Audiovizuální část - upoutávky na obsah 
vysílaných programů. 

5 až 10 min.: Reklamní a teleshoppingové vysílání. 

Vysílací smyčka má pevně nastavený začátek vždy na 
celou hodinu. 

Pravidelně denně se v době od 17:00 hodin její vysílání 
přerušuje a nahrazuje blokem audiovizuálního zpravodajství 
z regionů ČR v rozsahu 5 až 60 minut 

Aktualizace Minimálně l x týdně, zpravidla v úterý 

Hudební podkres Zajišťován nákupem z vlastních prostředků 
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Seznam katastrálních území - Infokanál NEJ-TV Příloha č. 2 

Název katatrálního 
území 

Okres Kód katastrálního 
území 

Aš Cheb 600521 
Bechyně Tábor 601543 
Břeclav Břeclav 613584 
Děsná 1 Jablonec nad Nisou 625574 
Děsná II Jablonec nad Nisou 625582 
Dobruška Rychnov nad Kněžnou 627496 
Dolní Benešov Opava 628638 
Frýdlant nad Ostravicí Frýdek - Místek 635171 
Habartov Sokolov 636339 
Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 637823 
Hlinsko v Čechách Chrudim 639303 
Jaroměř Náchod 657336 
Liberec Liberec 682039 
Milevsko Písek 694673 
Prachatice Prachatice 732630 
Přerov Přerov 734713 
Sezimovo Ustí Tábor 747688 
Světlá nad Sázavou Havlíčkův Brod 760510 
Tábor Tábor 764701 
Tanvald Jablonec nad Nisou 765023 
Třinec Frýdek-Místek 770892 
Úpice Trutnov 774651 
Vamberk Rychnov nad Kněžnou 776785 
Velké Meziříčí 2dár nad Sázavou 779091 
Volary Prachatice 784737 
Zdice Beroun 792446 

0935_01_1176 
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Příloha č. 3 

Specifikace Místního informačního kanálu Nej - T V - Děsná 

Označení (název) programu Infokanál NEJ - TV - Děsná 

Územní rozsah vysílání Děsná I a Děsná I I , kód katastrálního území č. 625574 a 625582 
(okr. Jablonec nad Nisou) 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky 

Vysílá se opakující se smyčka o délce 80 až 120 minut. 
Obsah: 
40 až 60 min. sestřih z pořadů pro regionální vysílání v lokalitě 
Liberec a Jablonec nad Nisou - zpravodajství, publicistika, 
dokumentární a filmová tvorba. 
40 až 60 min. obrazové a textové zpravodajství ze života města, 
informace Městského úřadu. 

Aktualizace Minimálně Ix týdně, zpravidla v pondělí 



Příloha č. 4 

Specifikace Místního informačního kanálu 

Označení (název) programu 
INFOKANÁL NEJ TV - Dobruška 

Územní rozsah vysílání 
Dobruška, kód katastrálního území 627496, okr. Rychnov n. 
Kněžnou 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodiny denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Vysílá se nepřetržitě opakující se smyčka s délkou 40 - 120 
minut. 

Vysílání ve smyčce obsahuje: 
Vysílají se obrazové informace, filmové reportáže, videozáznamy, 
vlastní filmy s regionálně vlastivědnou tématikou. Obrazové 
informace a videozáznamy jsou zaměřeny na aktuální události ve 
městě Dobruška a jeho nejbližším okolí. 

Další programové podmínky 

Vysílání je doplněno textovými informacemi obsahující sdělení 
městského úřadu a městské samosprávy, informacemi z kultury 
a sportu, informacemi o turistických možnostech oblasti. 
Informacemi o provozu sítí (voda, elektřina, plyn, kanalizace, 
svoz odpadů), provozu lékařských zařízení apod. 

Vysílání je doplněno o reklamy místního a regionálního významu. 

Aktualizace obsahu 
Minimálně lx za 7 dní (jednou za týden). 
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Příloha č. 5 

Specifikace Místního informačního kanálu NEJ - TV - Dolní Benešov 

Označení (název) programu Infokanál NEJ - TV - Dolní Benešov 

Územní rozsah vysílání Dolní Benešov, kód katastrálního území 628638, okr. Opava 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodiny denné 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Vysílá se nepřetržitě opakující se textová smyčka s délkou 10 
až 15 minut. 
Denně v době mezi 16 a 18 hodinou je možné tuto smyčku 
přerušit a vysílají se filmové reportáže a videozáznamy 
v délce cca od 40 do 60 minut. 

Další programové podmínky 
Vysílání obsahuje: 
Textové informace obsahující sdělení Městského úřadu, zprávy 
zjednání zastupitelstva města, provozní informace o městském 
úřadu, informace o provozu sítí, elektřina, voda kanalizace, 
skládka, provoz lékařských zařízení, informace zkulturní 
oblasti a sportu. 
Obrazové informace a videozáznamy jsou zaměřeny na 
aktuální události v městě. 

Aktualizace obsahu 
Minimálně lx za 14 dní 
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Příloha č. 6 

Specifikace Místního informačního kanálu NEJ - TV - Jiřetín 

Označení (název) programu Infokanál NEJ -TV - Jiřetín 

Uzemní rozsah vysílání Jiřetín pod Bukovou, č. katastrálního kódu 
751308, okr. Jablonec n. Nisou 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky 

Vysílá se opakující se smyčka s obvyklou délkou 30 až 60 
minut. 
Obsah: 
Obrazové zpravodajství ze života obce doplněné o 
týdenní sestřih aktualit z regionu a dokumenty o 
cestování, místních sportovních a společenských akcích a 
rozhovory se zajímavými lidmi z okolí. 

Aktualizace Minimálně lx za 14 dní 
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Příloha č. 7 

Specifikace Místního informačního kanálu INFOKANÁL NEJ TV- Jižní Čechy 

Označení (název) programu 
INFOKANÁL NEJ TV-Jižní Čechy 

Územní rozsah vysílání 

Milevsko, kód katastrálního území 694673, okr. Písek 
Tábor, kód katastrálního území 764701, okr. Tábor 
Sezimovo Ústí, kód katastrálního území 747688, okr. Tábor 
Bechyně, kód katastrálního území 601543, okr. Tábor 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodiny denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky 

Vysílá se nepřetržitě opakující se textová smyčka s délkou 10 až 
40 minut. 

Vysílání ve smyčce obsahuje: 
Textové informace obsahující sdělení Městského úřadu, zprávy 
zjednání zastupitelstva města, provozní informace o městském 
úřadu, informace o provozu sítí, elektřina, voda kanalizace, 
skládka, provoz lékařských zařízení, informace z kulturní oblasti a 
sportu, informace o turistických možnostech oblasti. 

Denně v časech 4.00, 8.00, 12.00, 16.00, 20.00 a 24.00 hodin je 
možné vysílání smyčky přerušit a vysílají se obrazové informace, 
filmové reportáže, videozáznamy v délce cca od 30 do 180 minut, 
doplněné o reklamy regionálního významu. V případě, že 
nebude dostatek materiálu pro obrazové zpravodajství, 
pokračuje v uvedených časech vysílání ve smyčce. 

Obrazové informace a videozáznamy jsou zaměřeny na aktuální 
události v regionu Milevsko, Táborsko, Bechyňsko a případně 
regionu jižních Čech. 

Aktualizace obsahu 
Minimálně lx za 14 dní 
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Příloha č. 8 

Specifikace Místního informačního kanálu N E J - T V - Noviny 

Označení (název) programu Infokanál NEJ - TV - Noviny 

Územní rozsah vysílání Noviny pod Ralskem, kód katastrálního území č. 
706868, okr. Česká Lípa 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky 

Vysílá se opakující se smyčka textových a obrazových 
informací ze života obce s délkou 5 - 180 minut. 

Obsah: 
Textové informace ze života obce, obecního úřadu, 
společenské, kulturní a inzerce. 
Obrazové zpravodajství ze života obce - zpravodajství ze 
společenských kulturních a sportovních akcí. 

Aktualizace Minimálně 1 x týdně 
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Příloha č. 9 

Specifikace Místního informačního kanálu N E J -TV - Příšovice 

Označení (název) programu Infokanál NEJ - TV - Příšovice 

Územní rozsah vysílání Příšovice, kód katastrálního území č. 736309, 
okr. Liberec 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky 

Vysílání 90 - 120 minutového obrazového zpravodajství a 
informací v nepřetržité smyčce po dobu 1 týdne v daném 
kalendářním měsíci, doplněné 2x - 3x týdně vysíláním 
přibližně 10 minutového aktuálního informačního 
zpravodajství v době mezi 15.00 - 18.00 hod. 
Obsah: 
Obrazové zpravodajství ze života obce - společenské , 
kulturní a sportovní akce; 
Může být doplněno textovými informacemi a v případě 
potřeby i varovnými hlášeními Obecního úřadu pro 
obyvatele obce Příšovice. 

Aktualizace Minimálně lx týdně 



Příloha č. 10 

Specifikace Místního informačního kanálu NEJ - T V - Rovensko 

Označení (název) programu Infokanál NEJ - TV - Rovensko 

Územní rozsah vysílání 
Rovensko pod Troskami, kód katastrálního 
území č. 742082, okr. Semily 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky 

Vysílá se textová opakující se smyčka s dobou trvání 15 
- 20 minut. 
Smyčka může být doplněna obrazovým zpravodajstvím 
v délce cca 20 - 30 minut (cca 8x do roka). 
Obsah : 
Textové informace ze života obce, Městského úřadu, 
společenské a kulturní informace a místní inzerce. 
Obrazové zpravodajství ze života obce - zpravodajství 
ze společenských kulturních a sportovních akcí. 

Aktualizace Textové informace minimálně lx za 2 týdny, obrazové 
zpravodajství ze života obce zpravidla 8 x ročně. 

2363-12 



Příloha č. 11 

Specifikace Místního informačního kanálu NEJ - TV - Skalice 

Označení (název) programu Infokanál NEJ - TV - Skalice 

Územní rozsah vysílání Skalice u České Lípy, kód katastrálního území č. 
747904, okr. Česká Lípa 

Časový rozsah vysílání programu 

8 hodin denně - v časech: 
06:00 - 09:00 
13:00-15:00 

19:00-22:00 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Ve stanovených vysílacích časech se vysílá opakovaná textová 
smyčka o délce 20 - 40 minut. 
Smyčka může být nepravidelně doplněna obrazovým 
zpravodajstvím. 

Další programové podmínky 
Obsah: 
Textové informace - údaje o vysílání kabelové televize, informace 
o činnosti obecního úřadu, zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, 
odpadové hospodářství, jubilanti. Sportovní klub Skalice, SDH 
Skalice, různé: pozvánky na společenské, kulturní a sportovní 
akce, informace o službách, inzerce, poděkování 
Obrazové informace: foto z akcí pořádaných většinou na území 
obce 

Aktualizace minimálně 1 x týdně 
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Příloha č. 12 

Specifikace Místního informačního kanálu N E J - T V - Tanvald 

Označení (název) programu Infokanál NEJ - TV - Tanvald 

Územní rozsah vysílání Tanvald, kód katastrálního území č. 765023, 
okr. Jablonec n. Nisou 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Další programové podmínky 

Vysílá se opakující se smyčka s délkou trvání 
5 až 15 minut. Smyčka je 2 x měsíčně 
doplňovaná videozáznamy v délce 15 - 40 
minut. 
Obsah: 
Textové informace proložené fotografiemi a 
videozáznamy zaměřené na dění ve městě, 
zejména informace o kulturních akcích. 

Aktualizace Minimálně 2x v měsíci 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 0 0 Praha 2 

Tel.: + q20 27^ 813 830 / Fax: + i\20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  

www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 

ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: 

DATUM, MÍSTO: 

RRTV-4973438 

RRTV/869/2016-zem 
2016/144/zem/Nej 
6-2016/ poř.č. 45 

Odbor rozhl. vys. a licencí 

15.3.2016, Praha 

Nej Kanál s.r.o. 
vqaeh6j 

R O Z H O D N U T Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. c) 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 

rozhodnut í : 

Rada uděluje společnosti Nej Kanál s.r.o., IČ 02738252, se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, 
souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, č.j. RRTV/2363/2015-zem, spis. zn.: 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to rozšíření vysílání o 
program Infokanál NEJ - TV - Zdice určený pro k.ú. 792446 Zdice, okres Beroun, v rozsahu dle 
žádosti ze dne 23. února 2016, č.j. RRTV/1561/2016-P. 

Označení (název) programu Infokanál NEJ-TV-Zdice 

Územní rozsah vysílání Zdice, kód katastrálního území č. 792446, okr. 
Beroun 

Časový rozsah vysílání programu 24 hdenně 

Základní programová specifikace Program má informativní charakter 

Vysílá se opakující se smyčka s délkou trvání 10 
- 3 0 minut. 

Další programové podmínky 

V případě potřeby (nepravidelně) je smyčka 
doplněna o videozáznamy z dění města. 

Obsah: 

Textové informace doplněné statickými obrázky, 
zaměřené na dění ve městě, zprávy ze 
zastupitelstva, sdělení místních organizací a 
zprávy o kulturních a sportovních akcích, místní 
inzerce. 

Aktualizace obsahu Obvykle 1x v týdnu. 

869-1 

mailto:podatelna@rrtv.cz
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V ostatních částech licence 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 24. února 2016 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.. 

P o u č e n í : 

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 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.03.21 21:38:22 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

8 Location: Praha 



 

JEDN. IDENT.: 226952 - RRTV 
VÁŠ DOPIS ZN.: RRTV/2237/2017-vra  Nej Kanál s.r.o.    
NAŠE Č. J.:  RRTV/2103/2017-zem vqaeh6j   
SP. ZN.:  2017/95/zem     
ZASEDÁNÍ RADY: 3-2017/poř. č. 15   
VYŘIZUJE:  ORVL-OLR    
DATUM, MÍSTO: 7. února, Praha 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v  souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. c) 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  
  
 

r oz hodnut í : 
 
 

Rada uděluje společnosti Nej Kanál s.r.o., IČ 027 38 252, se sídlem Francouzská 75/4, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/2363/2015-zem, spis. zn.: 
2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
a licenčních podmínek, a to a to 1) změně dalších programových podmínek programu Infokanál 
NEJ – TV a rozšíření územního rozsahu vysílání o k.ú. 659959 Jilemnice, okres Semily, k.ú. 
786306 Vrchlabí, okres Trutnov; 2) změně dalších programových podmínek programů – Infokanál 
NEJ – TV – Desná, Infokanál NEJ – TV – Dobruška, Infokanál NEJ – TV – Dolní Benešov, 
Infokanál NEJ – TV – Jiřetín, Infokanál NEJ – TV – Jižní Čechy, Infokanál NEJ – TV – Noviny, 
Infokanál NEJ – TV – Příšovice, Infokanál NEJ – TV – Rovensko, Infokanál NEJ – TV – Skalice, 
Infokanál NEJ – TV – Tanvald, Infokanál NEJ – TV – Zdice, v rozsahu dle žádosti ze dne 17. 
ledna 2017, č.j. RRTV/2237/2017-vra. 
 
 
Změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek  
 

1. nové znění dalších programových podmínek programu Infokanál NEJ – TV  a územní 
rozšíření jeho vysílání o nová katastrální území, k.ú. Jilemnice a Vrchlabí 
 
Příloha č. 1 a 2 

 
2. nové znění dalších programových podmínek programů Infokanál NEJ – TV – Desná, 

Infokanál NEJ – TV – Dobruška, Infokanál NEJ – TV – Dolní Benešov, Infokanál NEJ – 
TV – Jiřetín, Infokanál NEJ – TV – Jižní Čechy, Infokanál NEJ – TV – Noviny, Infokanál 
NEJ – TV – Příšovice, Infokanál NEJ – TV – Rovensko, Infokanál NEJ – TV – Skalice, 
Infokanál NEJ – TV – Tanvald, Infokanál NEJ – TV – Zdice 
 
Příloha č. 3 – 13. 
 

 
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 18. leda 2017 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 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 

 
Jedn. identifikátor 372026-RRTV 
Naše č. j.   RRTV/15156/2020-smu 
Sp. zn.  RRTV/2020/825/smu 
Zasedání Rady   18-2020/poř. č.44 
Vyřizuje:  ORVL - ORL 
 
Datum, místo  10. listopadu 2020,  Praha 
 

 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 

a § 21odst. 1 písm. c), 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 Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem: Kaplanova 2252/8, 

Chodov, 148 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 

2015/537/zem/Bri, č.j. RRTV/2363/2015-zem ze dne 21. července 2015, spočívající ve změně 

územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to v rozsahu žádosti doručené dne 30. října 

2020 pod č.j. RRTV/14630/2020-vra. 

 

Nedílnou součástí rozhodnutí je příloha s katastrálními územími, o které byl územní rozsah 

rozšířen. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 27. října 2020 pod č.j. RRTV/14574/2020-vra byla Radě doručena žádost provozovatele 

televizního vysílání Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem: Kaplanova 2252/8, Chodov,  

148 00 Praha 4, která byla podáním č.j. RRTV/14630/2020-vra dne 30. října opravena o udělení 

předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. 

RRTV/2363/2015-zem, sp. zn.  2015/537/zem/Bri ze dne 21. července 2015, spočívající ve 

změně – rozšíření územního rozsahu vysílání a změně licenčních podmínek ve znění příloh, 

přiložených v žádosti. 

 

Nej Kanál s.r.o. 
IČ: 02738252 
Kaplanova 2252/8, Chodov 
148 00 Praha 4 



Účastník řízení, provozovatel Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252 se sídlem: Kaplanova 2252/8, 

Chodov, 148 00 Praha 4 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona 

č. 634/2004 Sb.,v platném znění dne 29. října 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. 

 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
 
 
 











































































 

Jedn. identifikátor 456995-RRTV 
    
Naše č. j.  RRTV/1735/2022-zil  
 
Sp. zn. RRTV/2022/26/zil 
  
Zasedání Rady   1-2022/poř. č. 27 
 
Vyřizuje: ORVL/OLR 
 
Datum, místo 18. ledna 2022, Praha 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 

 
 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 

a § 21 odst. 1 písm. c) 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 (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydává toto 

 

 

r o z h o d n u t í : 

 

 

Rada uděluje provozovateli Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem: Kaplanova 2252/8, 

Chodov, 148 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 

2015/537/zem/Bri, č. j.: RRTV/2363/2015-zem ze dne 21. července 2015, spočívající ve změně 

územního rozsahu vysílání u kabelových systémů, a to v odebrání místní verze programu 

„Infokanál NEJ – TV Jiřetín“ v k. ú. Jiřetín pod Bukovou (751308) a dále místní verze infokanálu 

„Tišnovská televize“ v k. ú. Tišnov (767379), v rozsahu žádosti doručené dne 4. ledna 2022 pod 

č. j.: RRTV/90/2022-vra.  

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 4. ledna 2022 pod č. j.: RRTV/90/2022-vra byla Radě doručena žádost provozovatele 

televizního vysílání Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem: Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 

00 Praha 4, o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 

č. j.: RRTV/2363/2015-zem, sp. zn.: 2015/537/zem/Bri ze dne 21. července 2015, spočívající ve 

změně územního rozsahu vysílání u kabelových systémů a to v odebrání místní verze programu 

„Infokanál NEJ – TV Jiřetín“ v k. ú. Jiřetín pod Bukovou (751308) a dále místní verze infokanálu 

„Tišnovská televize“ v k. ú. Tišnov (767379). 

 

 

 
Nej Kanál s.r.o., 
vqaeh6j 
 



Provozovatel navrhnul ukončení vysílání výše zmíněných verzí programů k 1. únoru 2022. 

 

Účastník řízení, provozovatel Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252 se sídlem Kaplanova 2252/8, 

Chodov, 148 00 Praha 4 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 

634/2004 Sb., v platném znění dne 4. ledna 2022. 

 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí 

povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání. 

 

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., 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 rozhodnutí; žaloba však podle 

ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., nemá odkladný účinek. 

 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 


