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Rozhodnutí o udělení 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"), vydala to

rozhodnutí
Rada uděluje právnické osobě Obci Zděchov, IČ 00304484, se sídlem Zděchov 175, PSČ 756 07,
podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., l i c e n c i k provozování místního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na 12 let, od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:
ZDĚCHOV INFO

Základní programová specifikace:
Informační program.

Územní rozsah vysílání:
k.ú. 792225 Zděchov, okres Vsetín

Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání: čeština
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Další programové podmínky:
Program ZDĚCHOV INFO bude vysílán nepřetržitě 24 hodin denně ve vysílací smyčce v délce cca 120
minut, která bude sestávat z INFORMAČNÍ SMYČKY INFOTEXTU v délce minimálně 10 a maximálně 60
minut, která bude prokládána každou sudou hodinu vlastním pořadem (sestřih videosekvence, fotografie
z fotogalerie, apod., ze sportovních, kulturních a společenských událostí obce) nebo akvizičním
pořadem (pořad s tématikou lokální nebo regionální historie, kultury, událostí, zpráv) v rozsahu
maximálně 60 minut.
Výjimku mohou tvořit přenosy ze zasedání obecního zastupitelstva, které budou přenášeny v bloku
vlastního vysílání v nezkrácené a nezměněné podobě. Délka takového bloku vysílání se bude řídit délkou
přenášeného vysílání.
Vysílací smyčka může být také sestavena pouze z INFOTEXTU (v případě, že provozovatel nebude mít k
dispozici vlastní nebo akviziční pořad).

Vysílací smyčka bude aktualizována zpravidla 1 x týdně, a to každý pátek, popř. sobotu.
Vysílací smyčka bude obsahovat:
veřejně přístupné informace a sdělení státní správy občanům,
základní informace o dění v obci a okolí (kultura, sport, zájmy, společenské události),
základní informace o dopravních spojích a výkonu služeb (lékař, škola, autobusová
doprava, apod.).
Do vysílání programu ZDĚCHOV INFO nebudou zařazována obchodní sdělení.

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání
nezávislých producentů a současné tvorby:

evropské

tvorby,

tvorby

evropských

Místní vysílání není součástí celoplošné televizní sítě, podíl vysílacího času
evropským dílům se nesleduje.

vyhrazený

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Nebudou poskytovány žádné služby přímo související s programem.

Odůvodnění:
Účastník řízení, Obec Zděchov, IČ 00304484, 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 17. srpna 2016, č.j. RRTV/6152/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 24.
srpna 2016, č.j. RRTV/6329/2016-P.
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Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 6. září 2016
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 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, dne 12. srpna 2016.

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.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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