
>A P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel,: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: NOEL, v.o.s. 
Na Pískách 3 
Hodonín 
696 01 

~ l 

L _ J 

Rozhodnutí o udělení licence 

C.i.: Ru/124/02 
Zasedání Rady 10/bod 45 

Vyřizuje: Petra Zelená 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané 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, a podle ustanoveni § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízeni (správního řádu), 
v platném znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti NOEL, v.o.s., IČ: 48908991, se sídlem: Na Pískách 3, 696 01 Hodonín, 
l i c e n c i k provozování televizního vysílání níže uvedených programů prostřednictvím kabelových 
systémů na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název programů): 
• Infokanál Čejč 
• Infokanál Dubňany 
• Infokanál Hovorany 
• Infokanál Ježov 
• Infokanál Milotice 
• Infokanál Ostrožská Lhota 
• Infokanál Ratíškovice 
• Infokanál Rohatec 
• Infokanál Starovice 
• Infokanál Šitbořice 
• Infokanál Šitbořice 2 
• Infokanál Těmice 
• Infokanál Velké Němčice 
• Infokanál Vracov 
• Infokanál Žeravice 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 
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Územní rozsah vysílání: 
kabelové systémy Noel, v.o.s. v lokalitách: 

• Čejč, kanál E 4 
• Dubňany, kanál C 30 
• Hovorany, kanál SE 7 
• Ježov, kanál SE 9 
• Milotice, kanál SE 7 
• Ostrožská Lhota, kanál SE 7 
• Ratíškovice, kanál SE 7 
• Rohatec, kanál SE 9 
• Starovice, kanál SE 7 
• Štibořice, kanál SE 9 
• Štibořice 2, kanál C 25 
• Těmice, kanál SE 9 
• Velké Němčíce, kanál SE 7 
• Vracov, kanál SE 7 
• Žeravice, kanál SE 9 

Základní programové specifikace a další programové podmínky: 
Údaje, které se týkají programových skladeb výše zmíněných programů jsou obsaženy v textu přílohy č. 1 o 
4 stranách textu. 

Příloha č. 1 je nedí lnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původního televizního programu prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/15/00 ze dne 8.4.2000 ve znění pozdějších zaregistrovaných změn. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně jiných zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) provozovatel vysílání v kabelovém systému nebo 
prostřednictvím družice požádá o licenci k těm programům, které nejsou převzaté; žádost je třeba podat do 
12 měsíců ode dne účinnosti zákona č. 231/2001 Sb. 

V této souvislosti účastník řízení požádal Radu o uděleni předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., v podání doručeném Radě dne 10.4.2002, zaevldovaném v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1546 jako žádost o licenci č. NP 0044. Tuto žádost pak doplnil podáním 
doručeným Radě dne 18.4.2002, které bylo zaevidováno pod č.j. 1692. 

Na základě předložených dokumentů (zejména výpisu z obchodního rejstříku ze dne 3.4.2002, vedeného 
Krajským soudem v Brně v oddílu A, vložce 5242, výpisů z rejstříku trestů statutárních orgánů společnosti -
jednatelé ze dne 29.3.2002, potvrzení Finančního úřadu v Hodoníně ze dne 28.3.2002 o tom, že účastník 
řízení nemá na osobních daňových účtech nedoplatky, potvrzení VZP ČR Okresní pojišťovně Hodonín ze 
dne 28.3.2002 o bezdlužnostl, potvrzení Revírní bratrské pokladny v Ostravě ze dne 29.3.2002 o tom, že 
účastník řízení nemá v současnosti splatných nedoplatek na veřejné zdravotní pojištění, potvrzení ČNZP 
v Praze ze dne 28.3.2002 o tom, že účastník řízení nemá žádný splatný závazek a nebyl uzavřen splátkový 
kalendář, potvrzeni Okresní správy sociálního zabezpečení v Hodoníně ze dne 28.3.2002 o tom, že 
účastník řízení nemá splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, čestného prohlášení účastníka řízení o tom, že na jeho majetek nebyl 
prohlášen konkurz nebo zahájeno konkurzní řízení a že nevstoupil do likvidace, že není společníkem 
provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených provozovatelem ze zákona a že 



v posledních 5 letech mu nebyla zrušena registrace nebo licence, návrhu základní programové specifikace 
a dalších programových podmínek a údajů o financováni vysílání a plánovaného obsazeni programového 
kanálu, obsažených v žádosti o licencl),a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 19.3.2002, 
Rada konstatovala, že účastník řízeni vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13 
odst. 3, žádost o licenci obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení § 14, jakož i v ustanoveni § 25 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o změně jiných zákonů, a že 
navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona, a 
rozhodla proto tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinností zákona č. 231/2001 Sb. a tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licencí k programům, jenž 
nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední moci, je osvobozen od 
zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání ve 
výši 50 000,- Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001/ Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, opravný prostředek přípustný . 

V Praze dne 14.5.2002 

Ihg. Martin Muchka 
předseda Rady 



Příloha č. 1 

k rozhodnutí č. Ru/124/02 



označeni 
(název pro
gramu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika 

lokalita 

Infokanál Čejč 24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 15 - 30 minut 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 
- místní zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámení úřadů státní správy - Finanční úřad, Živnos

tenský úřad, atd.); 
- společenská rubrika; 
obrazové zpravodajství: 

s ohledem na malé obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

Čejč 

Infokanál 
Dubňany 

textová část 
délka smyčky c c a 15 -

30 minut 
0 .00 -12 .00 
15.00 - 24.00 

(12.00 - 1 5 . 0 0 přestávka 
dle potřeby pro doplnění 

a aktualizaci) 

obrazová část 
Čt 18.30 - 21.00 h 
Pá 9 .00 -12 .00 h 
Ne 9 . 0 0 - 1 2 . 00 h 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 
- oznámení (všeobecná vztahující se k městu); 
- společenská rubrika; 
- anonce; 
- společenská kronika; 
- škola; 

různé; 
obrazové zpravodajství: 
- doplňuje rubriky o aktuální zpravodajství uplynulého týdne (např. zasedání Rady MěÚ, výchovné 

zpravodajství o škodách v lese, rozhovor se starostou, aktuální zpravodajství ze života požárníků 
apod.) 

Dubňany 

Infokanál 
Hovorany 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 1 5 - 3 0 minut 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 
- místní zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámení úřadů státní správy - Finanční úřad, Živnos

tenský úřad, atd.); 
společenská rubrika; 

obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

Hovorany 



Infokanál Ježov 24 h " 
délka časové smyčky se 
přizpůsobuje potřebám 

obce 

textového zpravodajství: 
- aktuální místní zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámení úřadů státní správy - Finanční úřad, 

Živnostenský úřad, atd.); 
zprávy ze škol; 
kulturní servis; 
sportovní rubrika 

Ježov 

Infokanál 
Milotice 

24 h " 
délka časové smyčky se 
přizpůsobuje potřebám 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 

Milotice 

obce - aktuální mlstnl zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámeni úřadů státní správy - Finanční úřad, 
Živnostenský úřad, atd.); 

- zprávy ze škol; 
kulturní servis; 

- sportovní rubrika; 
obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

Infokanál 
Ostrožská Lhota 

24 h 
délka smyčky c c a 15 -

30min 

textové zpravodajství z obce, anonce, společenská rubrika Ostrožská 
Lhota 

Infokanál 
Ratíškovice 

24 h 
délka smyčky cca 15-
30min (dle potřeb ob

ce) 

textové zpravodajství z obce, anonce, sportovní výsledky, společenská rubrika Ratíškovice 

Infokanál 
Rohatec 

0.0 - 8 . 0 0 h 
10.00 - 24.00 h 

(8 .00 -10 .00 dle potřeby 
přestávka pro doplnění a 

aktualizaci) 

textové zpravodajství 
- oznámení (všeobecná vztahující se k obci); 
- společenská rubrika; 

anonce; 
- sport; 

společenská kronika; 
- škola; 

různé; 

Rohatec 

Infokanál 
Starovice 

24 h 
délka smyčky cca 15 -

30min 

textové zpravodajství z obce, anonce, společenská rubrika, oznámení Starovice 



Infokanál 
Šitbofice délka časové smyčky se 

pňzpůsobuje potřebám 
obce, zpravidla cca 15 -

30min. 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 
- aktuální místní zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámeni úřadů státní správy - Finanční úřad, 

Živnostenský úřad, atd.); 
- zprávy ze škol; 
- kulturní servis; 
- sportovní rubrika; 
obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

Šitbořice 

Infokanál 
Šitbořice 2 

obrazové zpravodajství 
je realizováno 1 až 3x 

ročně v časové délce cca 
0,5 až 1,5 h 

přímé přenosy významných společenských událostí ze sokolovny a kostela realizované pomocí přenos
ného zařízeni 

Šitbořice 

Infokanál 
Těmice 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 1 5 - 3 0 minut 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část 
- místní zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámení úřadů státní správy - Finanční úřad, Živnos

tenský úřad, atd.); 
společenská rubrika; 

obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

Těmice 

Infokanál 
Velké Němčíce 

24 h 
délka smyčky cca 15 -

30 min 

textové zpravodajství z obce, anonce, společenská rubrika, oznámení Velké 
Němčíce 

Infokanál 
Vracov 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 1 5 - 3 0 minut 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část 

místní zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámení úřadů státní správy - Finanční úřad, Živnos
tenský úřad, atd.); 
společenská rubrika; 

obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

Vracov 

Infokanál 
Žeravice 

24 h 
délka smyčky cca 15 -

30 minut 

textové zpravodajství z obce, anonce, společenská rubrika Žeravice 



Poznámky: 
*/ s výjimkou doby aktualizace, která probíhá nepravidelně dle potřeby 
**/ s výjimkou doby aktualizace, která probíhá dle potřeby obcí v době od 10.00 do 12.00 h 
Výše uvedené programy jsou vytvářeny pro potřeby obcí dle ustanovení § 54 odst. 1 zákona o vysílání 
Výroba obrazového zpravodajství pro tak malé obce je velmi finančně a časové náročná, proto tento druh zpravodajství je uplatňován nepravidelné a velmi zřídka. 
V případě záměru odvysílat obrazové zpravodajství jsou na tento záměr uživatelé TKR včas upozorněni prostřednictvím textového zpravodajství v rubrice Zprávy 
Obecního úřadu 



NOEL, v.o.s. 

Na Pískách 3 

695 01 Hodonín 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j.: Rz/209/03 j M i 
Zasedání Rady 19 / bod 14 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

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 (dále jen zákon o vysílání), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního 
řádu), v platném znění, uděluje 

s o u h l a s 

se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o licenci č.j. NP 0044 k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/124/02 ze dne 14. 5. 2002 (ve 
znění změn), o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 29. 8. 2003, evidovaným pod 
č.j. 2879 v knize došlé pošty Úřadu Rady, ve znění pozdějších doplňků, spočívaj íc í ve změně l icenčních 
podmínek, a to 

a) programové sk ladby a vysílacího schématu programu Infokanál Dubňany, v souladu 
s přílohou č. 1 o 1 stránce, jež je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí; 

b) rozšíření o nové programy v dalších lokal i tách, a to 
infokanál Domanín lokalita Domanln 
infokanál Horní Bojanovice lokalita Horní Bojanovice 
infokanál Moutnice lokalita Moutnice 
infokanál Ostrovánky lokalita Ostrovánky 
infokanál Nechvalín lokalita Nechvalín 
infokanál Syrovín lokalita Syrovín 
infokanál Vranov lokalita Vranov 
v souladu s přílohou č. 2 o 4 stránkách, jež je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 



Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 15. 9. 2003. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 s.ř.s. žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žaloba je podána včas í tehdy, byla-li podána u Rady 
v téže lhůtě. 

V Praze dne 7. 10. 2003 



INFOKANÁL DUBŇANY 

Označeni 
(název 
programu) 

Časový rozsah 
vysíláni (vysílači 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

Lokalita 

Infokanál 
Dubňany 

24h* 
textová část 

délka smyčky cca 10 -
30min 

informační kanál 
kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 

Dubňany 

obrazová část 
Čt 18 .00 - 22.00 h 

Pá.So.Ne 9.00-13.00 h 
18 .00-22 . 00 h 

úvodní strana, informace o obrazovém vysíláni, datum; 
MeŮ oznamuje; 
Oznámeni; 
Společenská kronika; 
Kultura; 

- Sport; 
Anonce, 
Reklama 

obrazové zpravodajství: 
doplňuje rubriky o aktuální zpravodajství uplynulého týdne (např. zasedáni Rady 
MěÚ, výchovné zpravodajství o Škodách v lese, rozhovor se starostou, aktuální 
zpravodajství ze života požárníků apod.) 



INFOKANÁL DOMANÍN 

označení 
(název 
programu) 

Časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

lokalita kanálové 
obsazení 

Infokanál 
DOMANÍN 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 1 5 - 3 0 minut 

informační kanál 
kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 

mlstnl zprávy (zprávy OŮ, kulturní a sportovní dénl v obci, oznámeni úřadů 
státní správy); 
společenská rubrika; 
reklama-prodej 

obrazové zpravodajství: 
realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

DOMANÍN SE 7 

INFOKANÁL HORNÍ BOJANOVICE 

označení 
(název 
programu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

lokalita kanálové 
obsazení 

Infokanál HORNÍ 
BOJANOVICE 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 1 5 - 3 0 minut 

informační kanál 
kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová čásť. 

místní zprávy (vyhlášky a zprávy 0 0 , MÚ, oznámeni úřadů státní správy -
Finanční úřad, Živnostenský úřad, atd.); 
společenská rubrika; 

obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelné a velmi zřídka 

HORNÍ 
BOJANOVICE 

SE 7 



INFOKANÁL MOUTNICE 

označení 
(název 
programu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

Lokalita kanálové 
obsazení 

Infokanál 
MOUTNICE 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 2 - 5 minut 

Informační kanál 
kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textové zpravodajství (doplněno ilustracemi a fotoqrafiemi): 

MOUTNICE SE 7 Infokanál 
MOUTNICE 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 2 - 5 minut 

mlstnl zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ); 
společenská rubrika (program kulturních a sportovních akci v místě a 
v okoll.atd.); 

- jízdní fády MHD, nabídka služeb a řemesel 
obrazové zpravodajství: 

cca 2 x ročně videozáznam (60minut) z úspěšné společenské akce) 

MOUTNICE SE 7 

INFOKANÁL OSTRO VÁNKY 

označeni 
(název 
programu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

Lokalita kanálové 
obsazení 

Infokanál 
OSTROVÁNKY 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 15 - 30 minut 

informační kanál, 
kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 

mlstnl zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, oznámeni úřadů státní správy - Finanční 
úřad, Živnostenský úřad, změny jízdních řádů apod.); 
společenská rubrika; 

obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

OSTROVÁNKY SE 9 



INFOKANÁL NECHVALÍN 

označeni 
(název 
programu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

lokalita kanálové 
obsazení 

Infokanál 
NÉCHVALlN 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 1 0 - 3 0 minut 

Informační kanál 
kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 

mlstnl zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ,oznámeni OÚ, oznámeni úfadú státn! 
správy, úfednl hodiny na úřadech státní správy atd.); 
oznámeni o konáni průběhu kulturních akcí v obci a celém regionu 

obrazové zDravodaistvl: 
s ohledem na velikost obce realizováno nepravidelné a velmi zřídka 

NECHVALÍN SE 7 

INFOKANÁL SYROVÍN 

označení 
(název 
programu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

lokalita kanálové 
obsazení 

Infokanál 
SYROVÍN 

24 h* 
časová délka textové 

smyčky 
cca 1 5 - 3 0 minut 

informační kanál 
kombinace textového a obrazového zpravodajství: 
textová část 

místní zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámení úřadů státní správy -
Finanční úřad, Živnostenský úřad, atd.); 
inzerce lokálního charakteru; 
společenská rubrika; 

obrazové zpravodajství: 
s ohledem na malé obce realizováno nepravidelné a velmi zřídka 

SYROVÍN SE 7 



INFOKANÁL VRANOV 

označení 
(název 
programu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika, programová skladba 

lokalita kanálové 
obsazení 

Infokanál 
VRANOV 

24 h* o víkendu a ve 
volných dnech, 16 h 
v pracovních dnech 

časová délka textové 
smyčky 

cca 15 - 30 minut 

informační kanál 
kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 

mlstnl zprávy (vyhlášky a zprávy OÚ, MÚ, oznámení úřadů státní správy -
Finanční úřad, Živnostenský úřad, atd.); 

obrazové zpravodajství: 
s ohledem na velikost obce realizováno nepravidelně a velmi zřídka 

VRANOV SE 7 

Poznámky: 
*/ s výjimkou doby aktualizace (v délce cca 0,5 až 1 h), která probihá nepravidelně dle potřeby 

Výše uvedené programy jsou vytvářeny pro potřeby obci dle ustanoveni § 54 odst. 1 zákona o vysíláni, jejichž hlavním posláním je informování občanů. 

Výroba obrazového zpravodajství pro tak malé obce je velmi finančně a časově náročná, proto tento druh zpravodajství je uplatňován nepravidelné a velmi zřídka. 
V případě záměru odvysílat obrazové zpravodajství jsou na tento záměr uživatelé TKR včas upozorněni prostřednictvím textového zpravodajství v rubrice Zprávy 
Obecního úřadu. Pro obrazové vysíláni není vyhrazen pevný čas a je zařazováno aktuálně dle potřeby. Náplni obrazového vysíláni jsou významné události ze života obce 
a blízkého okolí např. výročí založeni obce, zahájeni školního roku, sportovní události, apod. 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

r . Účastník řízení: NOEL, v.o.s. 

Na Pískách 3 

Hodonín 

P S C : 695 01 

Č . j . : Rz /124 /05 /<^ f£ -
Zasedání Rady 12/poř. č. 30 

Vyřizuje: Blanka Zemanová 

l _ 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. d) 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 ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 
Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 14. června 2005 

s o u h l a s : 

se změnou skutečnost í uvedených v žádost i o l icenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/124/02 ze 
dne 14. května 2002, ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, společnost NOEL, v.o.s., 
dopisem doručeným Radě dne 2. června 2005, zaevidovaným v knize doručené pošty Úřadu Rady pod č.j. 
34, spočívající ve změně l icenčních podmínek - rozšíření vysílání o nový program: 

Označení (název programu): Infokanál Hodonín 

Časový rozsah vysílání: 21 hodin denně 
textová část (smyčka 1 5 - 3 0 minut): 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 h 

15 .00 -24 .00 h 
12.00 - 15.00 h přestávka dle potřeby pro doplnění a aktualizaci 

obrazová část: čt 18 :30 -21 :00 h 
pá 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 h 
ne 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 h 

Územní rozsah vysílání: 
kabelové systémy (vysílání v pásmu 11 785,020 MHz) v lokalitě Hodonín 

Profil a základní charakteristika programu: 
Infokanál (místní in formační systém) 
programová skladba je upravena v textu přílohy č. 1 o jedné straně textu. 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v 
souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 30. května 2005. 

P o u č e n í : 

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. 

V Praze dne / / / Června 2005 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j. Rz/1 



označení 
(název 
programu) 

časový rozsah 
vysílání (vysílací 

schéma) 

profil a základní 
charakteristika 

územní 
rozsah 
vysílání dle 
katastrální 
ho území 

Infokanál 
Hodonín 

textová část 
délka smyčky cca 15 -

30 minut 
0.00-12.00 

15.00-24.00 
(12.00-15.00 

přestávka dle potřeby 
pro doplnění a 

aktualizaci) 

obrazová část 
Ct 18.30-21.00 h 
Pá 9.00-12.00 h 
Ne 9 .00 -12 . 00 h 

kombinace textového 
a obrazového zpravodajství: 
textová část: 

oznámení (všeobecná vztahující se k městu); 
společenská rubrika; 
anonce; 
společenská kronika; 
škola; 
různé; 

obrazové zpravodajství: 
doplňuje rubriky o aktuální zpravodajství uplynulého týdne (např. zasedání Rady MěÚ, 
výchovné zpravodajství o škodách v lese, rozhovor se starostou, aktuální zpravodajství ze 
života požárníků apod.) Obrazové zpravodajství může být tvořeno, na základě 
dvoustranných smluvních vztahů, i z 1) dodaných příspěvků právnických či fyzických osob, 
případně může být tvořeno 2) z převzatého obsahu programové náplně Infokanálu UPC 
Express vysílaného v kabelových systémech UPC ČR. 

Hodonín 

i . t V . O . S . ® 
Na Pfekacti 3. 695 01 HODONÍN 
Tel.:518 359635 Fax*18 369692 
IČO 48908991 DIČ CZ48908991 



R A D A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Králka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +4 2 0 2 748 1 08 8 5, e-mail: info@rrlv.cz, http://wvwv.rrlv.cz 

I Účastník řízení: NOEL, v.o.s. 
IČ 4890899 
Na Pískách 3 
695 01 Hodonín 

J 

Spis. zn.: 2006/31/zem/NOE 
Č.j.: z em/ '¿706 
Zasedání Rady 3/poř. č. 29/1 
Vyřizuje: Blanka Zemanová 

Věc: Zánik platnosti licence 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") bylo dne 25. ledna 2006, č.j. 696, doručeno Vaše 
oznámení ze dne 2 1 . ledna 2006 o ukončení televizního vysílání programů (infokanálů) s názvy Info Čejč a 
Info Hovorany vysílaných prostřednictvím kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím 
Rady č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002. 

Rada vzala Vaši žádost na svém 3. zasedání konaném ve dnech 7. - 8. února 2006 na vědomí. 

Podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), zaniká platnost licence dnem, ke kterému 
provozovatel s licencí požádal o ukončení vysílání. 

Platnost části licence kprovozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 
v katastrálních územích Čejč a Hovorany v rozsahu programů Info Čejč a Info Hovorany, udělené na 
základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002, na základě Vaší žádosti, v souladu 
s ustanovením § 24 písm. 0 zákona č. 231/2001 Sb. 

zaniká dnem 31. března 2006. 

V Praze dneZ/^/í inora 2006 

Petr,Pospíchal 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

http://wvwv.rrlv.cz
mailto:info@rrlv.cz


IZN1 VYSÍLÁNÍ 

-30, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info. 

Účastník řízení: 

NOEL, v. o. s. 

IČO: 48908991 

Na Pískách 3 

695 01 Hodonín 

R O Z H O D N U T Í 

Sp=zn,: 2006/ 'C l -ad/NOE 

Č.j.: had/ 

Zasedání Rady č. 15 

Vyřizuje: Jiří Hadaš 

Schválila: Mgr. Martina Šotkova 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5 písm. b), § 21 odst. 1 
písm. 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 ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 23. ledna 2007 

s o u h l a s 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, udělené na základě rozhodnuti Ru/124/02 ze dne 14. května 2002 
ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, společnost NOEL, v.o.s, dopisem 
doručeným 7. prosince 2006 (č.j. 8787), spočívající ve změně licenčních podmínek, a to 

11 vysílacího schématu Infokanálu Dubňany a Infokanálu Vracov na: 

Infokanái Dubňanv; 

Časový rozsah vysílání 

(vysílací schéma) 

Profil a základní charakteristika 

24 h 

(s výjimkou doby aktualizace, 
která probíhá nepravidelné dle 

potřeby) 

Textová část 

Délka smyčky cca 1 0 - 3 0 minut 

Informační kanál 

Kombinace textového a obrazového zpravodajství: 

Textová část: 

Úvodní strana, informace o obrazovém vysílání, datum 

MěÚ oznamuje 



oznámení 

Obrazová část společenská kronika 

Pá 18 .00 -23 .00 h kultura 

So, Ne, Po 0 9 . 0 0 - 13.00 h sport 

18 .00 -23 .00 H anonce 

reklama 

Obrazové zpravodajství: 

doplňuje rubriky o aktuální zpravodajství - videonovinky 
(magazín) uplynulého týdne (např. zasedání Rady MéÚ, 
výchovné zpravodajství o škodách v lese, rozhovor se 
starostou, aktuální zpravodajství ze života požárníků 
apod.) 

Infokanál Vracov 

Časový rozsah vysílání Profil a základní charakteristika 

(vysílací schéma) 

Textová smyčka Kombinace textového a obrazového zpravodajství: 

2 4 h d e n n ě Textová část: 

(mimo dobu vysílání obrazového 
vysílání a aktualizace smyčky) 

Časová délka textové smyčky 
cca 1 0 - 3 0 minut 

místní zprávy (vyhlášky, zprávy a oznámení MéÚ, 
oznámení úřadů státní správy - Krajský úřad, Finanční 
úřad, Živnostenský úřad) 

společenská rubrika 

kultura 

Časová délka obrazového 
ZDravodaiství 

sport 

cca 30 min. 

Premiéra vždy po 14 dnech 
vysílá se úterý, čtvrtek a neděle 

od 18.30 hod. a 

Obrazové zpravodajství: 

místní zprávy (zprávy a oznámení MéÚ) 

společenská rubrika 

v neděli navíc i v 11.30 hod. kultura 

- folklór 

sport 

21 rozšíření o program INFOKANÁL Lužice 

Název programu: Infokanál Lužice 

územní rozsah vysíláni: Lužice 

časový rozsah vysílání: 24 hodin 



Časový rozsah vysíláni 

(vysílací schéma) 

Profil a základní charakteristika 

24 h 

Textová část 

Délka smyčky cca 10 - 30 minut 

Obrazová část 

Pá 18 .00-23 .00 h 

So, Ne, Po 09 .00 -13 .00 h 

18 .00-23 .00 H 

Informační kanál 

Kombinace textového a obrazového zpravodajství: 

Textová část: 

Úvodní strana, informace o obrazovém vysílání, datum 

MéÚ oznamuje 

oznámení 

společenská kronika 

kultura 

sport 

anonce 

reklama 

Obrazové zpravodajství: 

doplňuje rubriky o aktuální zpravodajství - videonovinky 
(magazín) uplynulého týdne (např. zasedání Rady MéÚ, 
výchovné zpravodajství o škodách v lese, rozhovor se 
starostou, aktuální zpravodajství ze života požárníků 
apod.) 

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 v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., lze podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 
Podání žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne 5. února 2007 

mg. Václav Žák 
předseda 

Rady pro rozhlasové a televizní vyshs:'' 



Vypraveno dne. 

i 

2 3 - i i m i 

MBflEBlÉ 
í vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání R a d ě 
! pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasot 

Skřetova 44/6, Praha 2, 120 00 Skřetova 44/6, Prar>3 2,120 00 Skřetova 44/G. Praha ? 
10 274 813 830 9 +420 274 813 830 * +420 274 813 830 w +420 274 £!13 830 o +420 274 813 

?rnv.cz info 6. rrtv.cz mío<y rriv.cz tnfo@frtv.cz. info@rrtv.cz info@irtv.cz ínio@rrtv.c/ inlo<Srnv.cz infofef 
Iil1p://'www.rrtv.cz htlp://vvww.rrlv.cz http://www.rrtv.cz http://wwwTrív.hUp://www.rrtv.cz http://wwvv.rrtv.ox 

Účastník řízení: NOEL, v.o.s. 
IČ 48908991 
Na Pískách 3 
695 01 Hodonín 

ROZHODNUTÍ 

Spis. zn.: 2007/865/zem/NOE 
Č.j.: zem/ ní%®/®? 
Zasedání Rady 20/poř. č. 5 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/9145 
Schválil: Mgr. J. Hrubá 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. 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 ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, uděluje 

s o u h l a s s e z m ě n o u s k u t e č n o s t í 

uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002, ve znění 
pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, NOEL, v.o.s., dopisem doručeným Radě dne 13. listopadu 
2007, č.j. 9145, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to: 

rozšíření vysílání o programy (infokanálv) Infokanál Ostrovačice a Infokanál Brumov Bylnice (Sidonie) 

1) 

označení (název) programu: Infokanál Ostrovačice 
časový rozsah vysílání: 24 h denně 
územní rozsah vysílání: kabelové systémy provozované provozovatelem převzatého 

vysílání NOEL v.o.s. v katastrálním území Ostrovačice 

profil a základní charakteristika programu: infokanál - kombinace textového a obrazového 
zpravodajství 

textová část: - místní zprávy (vyhlášky, zprávy a 
oznámení OÚ, oznámení úřadů státní 
správy - Krajský úřad, Finanční úřad, 
Živnostenský úřad) 

http://www.rrtv.cz
mailto:info@irtv.cz
http://wwvv.rrtv.ox
http://www.rrtv.cz
http://wwwTr�v.hUp://www.rrtv.cz
http://rrtv.cz
http://rriv.cz
http://Srnv.cz
http://rrlv.cz
mailto:info@rrtv.cz
mailto:tnfo@frtv.cz


- společenská rubrika 
- spo r t 

Textová smyčka v délce přibližné 1 0 - 3 0 minut, 24 h denně mimo dobu vysílání obrazového vysílání a 
aktualizace smyčky. 

obrazové zpravodajství: 
- místní zprávy (zprávy a oznámení z OÚ) 
- společenská rubrika 
- kultura 
- s p o r t 

Délka obrazového zpravodajství přibližně 60 minut, měsíčník vysílán od středy 17:00 h do čtvrtka 08:00 h a od 
pátku 15:00 h do pondělí 08:00 h. 

2) 

označení (název) programu: Infokanál Brumov Bylnice (Sidonie) 
časový rozsah vysílání: 24 h denně 
územní rozsah vysílání: kabelové systémy provozované provozovatelem převzatého 

vysílání NOEL v.o.s. v katastrálních územích Brumov, 
Bylnice, Sidonie 

profil a základní charakteristika programu: infokanál - tex tové vysílání 
- místní zprávy (vyhlášky, zprávy a 
oznámení MěU, oznámení úřadů státní 
správy - Krajský úřad, Finanční úřad, 
Živnostenský úřad) 
- společenská rubrika 
- s p o r t 

Textová smyčka v délce přibližně 1 0 - 3 0 minut, 24 h denně mimo dobu aktualizace smyčky. 

Účastník řízení dne 6. listopadu 2007 zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. 

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. 

V Praze dne 20. listopadu 2007 
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ida p r o ro h l a s o v é a tet a d a pro r o z h l a s o v í 
Aits Praha 2 

Účastník řízení: NOEL, s.r.o. 
IČ 48908991 
Na Pískách 3 
695 01 Hodonín 

Spis. zn.: 2008/928/zem/NOE 
Č.j.: zem/ ^ 1 j O J 
Zasedání Rady 13/poř. č. 29a 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/4098 

O S V Ě D Č E N I 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada"), v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 
500/2004Sb. správního řádu, vydává toto o s v ě d č e n í : 

Dnem 30. června 2008 zanikla, v souladu s ustanovením § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb."), na základě Vaší žádosti doručené Radě dne 23. června 2008, č.j. 4098, 
platnost části licence, k provozování televizního vysílání programů Infokanál Nechvalín a Infokanál 
Ostrovánky šířených prostřednictvím kabelových systémů, udělené na základě rozhodnutí Rady č j 
Ru/124/02 ze dne 14. května 2002, 

pro katastrální území Nechvalín a Ostrovánky. 

Radě byla dne 23. června 2008, č.j. 4098, doručena Vaše žádost o ukončení vysílání programů Infokanál 
Nechvalín a Infokanál Ostrovánky určených k šíření prostřednictvím kabelových systémů v katastrálních 
územích Nechvalín a Ostrovánky. 

Rada vzala Vaši žádost na svém 13. zasedání konaném ve dnech 1 . - 2 . července 2008 na vědomí. 

Podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, zaniká platnost licence dnem, ke kterému provozovatel s licencí požádal o 
ukončení vysílání. 

V Praze dne 2. července 2008 

, v - : , - dne: 

• 8 -07- 2008 

Ing. Václav Žák 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

http://!nfo6rrtv.cz
http://www.rrtv.cz
http://www.rrtv
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Sp. zn . / ldent . : 2010 /600 /zem/NOE 
Naše zn . : zem/2378/2010 N P E L > s r o -
Z a s e d á n í Rady c. 14 - 2010 / po ř .c . : 74 IO: 48908991 

Na Pískách 3 
695 01 Hodonín 
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 NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, územní 
rozsah vysílání licence Ru/124/02 k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

Číslo Název katastrálního Název obce Okres 
katastrálního území 

území 
613061 Brumov Brumov Zlín 
613070 Bylnice Bylnice Zlín 
747793 Sidonie Sidonie Zlín 
716103 Ostrovačice Ostrovačice Brno - venkov 
630608 Domanín Domanín Hodonín 
633585 Dubňany Dubňany Hodonín 
640417 Hodonín Hodonín Hodonín 
642444 Horní Bojanovice Horní Bojanovice Břeclav 
659509 Ježov Ježov Hodonín 
689343 Lužice u Hodonína Lužice Hodonín 
695157 Milotice u Kyjova Milotice Hodonín 
699985 Moutnice Moutnice Brno - venkov 
716171 Ostrožská Lhota Ostrožská Lhota Uherské Hradiště 
739901 Ratiškovice Ratiškovice Hodonín 
740381 Rohatec Rohatec Hodonín 
754871 Starovice Starovice Břeclav 
761842 Syrovín Syrovín Hodonín 
762687 Sitbořice Sitbořice Břeclav 

2378-1 



765872 Těmice u Hodonína Těmice Hodonín 
779229 Velké Němčíce Velké Němčice Břeclav 
785172 Vracov Vracov Hodonín 
785407 Vranov u Brna Vranov Brno - venkov 
796425 Zeravice u Kyjova Zeravice Hodonín 

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., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je 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 NOEL, s.r.o. dne 14. června 2010, pod č.j. 4927, ve znění upřesnění ze dne 28. června 
a 2. července 2010, č.j. 5341 a 5527, 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: 26.7.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2010.07.27 21:00:46 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

0 0 - , 0 0 Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova í)£|/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + ipo 2jq 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

NOEL, s.r.o. 
Na Pískách 3275/3 
69501 Hodonín 1 

Sp . zn . / lden t . : 2013 /71 /zem/NOE 
Č.j . : zem/661/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 3 - 2013 / poř .č . : 40 

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 ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto 

Rada vydává provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na Pískách 3, PSČ 695 01 , 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádost i o l icenci, č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 
2002, dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/201 Sb., o kterou požádal účastník řízení, společnost 
NOEL, s.r.o., dopisem doručeným Radě dne 18. ledna 2013, č.j 763, spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání a l icenčních podmínek, a to: 

• ukončení vysílání programu Infokanál Vranov určeného pro katastrální území 613061, 613070, 
747793 - Brumov-Bylnice, Sidonie, okres Zlín, ke dni 31 . března 2013. 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002 beze změny. 

Účastník řízení dne 16. ledna 2013 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 vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 

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. 

r o z h o d n u t í : 

P o u č e n í : 

V Praze dne: 5.2.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

661-1 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.02.15 12:32:31 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

http://www.rrtv.cz
mailto:info@rrtv.cz


RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

Tel,: + 420 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

NOEL, s.r.o. 
Na Pískách 3275/3 
69501 Hodonín 

Sp . zn . / lden t . : 2014 /154 /zem/NOE 
Č.j . : zem/843/2014 
Z a s e d á n í Rady č. 5 - 2014 / poř .č . : 26 

R o z h o d n u t í o p r o d l o u ž e n í l i cence 

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 

Rada prodlužuje provozovateli NOEL, s.r.o.., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na Pískách 3, PSČ 695 
01 , podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti l icence, č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 
2002; k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů o 
dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 13. února 2014, č.j. 1300. 

O d ů v o d n ě n í : 

Účastník řízení, společnost NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na Pískách 3, PSČ 695 01 , je 
provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence 
udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002, platné do 17. června 2014. 

Dne 13. února 2014, č.j. 1300, požádal provozovatel NOEL, s.r.o. o prodloužení doby platnosti licence, o 
12 let, tj. do 17. června 2026. 

Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění za prodloužení platnosti oprávnění k televiznímu vysílání, dne 12. února 2014. 

r o z h o d n u t í 

843-1 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 4.3.2014 Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.03.12 13:04:41 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Jedn. identifikátor 251080 - RRTV 

Váš dopis zn.  10674/2017/vra   

Naše č. j.  RRTV/11418/2017-zem  

Sp. zn. 2017/647/zem  
Zasedání Rady   13-2017/poř. č. 39 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 8. srpna 2017, Praha 

 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 
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 
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto 
 
 

rozhodnutí:  
 
 
 
Rada uděluje provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na Pískách 3, PSČ 
695 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/124/02 ze dne 14. 
května 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek dle § 
21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ukončení vysílání programu Infokanál 
Hodonín v kabelových systémech v k.ú. 640417 – Hodonín, okres Hodonín, a to ke dni 31. 
července 2017, v rozsahu dle žádosti ze dne 19. července 2017, č.j. RRTV/10674/2017-vra. 
 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 2002 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 20. července 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 vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v 
souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 
 
 
 
 

 
NOEL, s.r.o., Na Pískách 3275/3, 
69501 Hodonín 



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 



 

Jedn. identifikátor 292182-RRTV 
     
Naše č. j.  RRTV/20217/2018-kus  
 
Sp. zn. RRTV/2018/1018/kus 
 
Zasedání Rady   19/2018 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 21. listopadu 2018, Praha  

 
 
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. listopadu 2018 toto  
 

rozhodnutí: 
 
Rada vydává provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na Pískách 3, 695 01 Hodonín, souhlas 
se změnou licenčních podmínek licence č. j. Ru/124/02/1570, ve znění pozdějších změn, k provozování 
televizního vysílání programů Infokanál Ostrovačice, Infokanál Domanín, Infokanál Dubňany, Infokanál 
Horní Bojanovice, Infokanál Ježov, Infokanál Lužice u Hodonína, Infokanál Milotice u Kyjova, Infokanál 
Moutnice, Infokanál Ostrožská Lhota, Infokanál Ratíškovice, Infokanál Rohatec, Infokanál Starovice, 
Infokanál Syrovín, Infokanál Šitbořice, Infokanál Šitbořice 2, Infokanál Těmice u Hodonína, Infokanál Velké 
Němčice, Infokanál Vracov a Infokanál Žeravice u Kyjova, šířených prostřednictvím kabelových systémů, 
spočívající v úpravě dalších programových podmínek, respektive programové skladby a úpravě délky 
vysílacích bloků dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 6. listopadu 2018 pod č.j. 
RRTV/19091/2018-vra a rozšíření programové nabídky o program Infokanál Ostrožská Lhota 2, číslo k. ú. 
716171, název k. ú. Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště, dle žádosti provozovatele doručené Radě 
dne 9. listopadu 2018 pod č. j. RRTV/19208/2018-vra. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 6. listopadu 2018 obdržela Rada pod č. j. RRTV/19091/2018-vra žádost společnosti NOEL, s.r.o., IČ 
48908991, se sídlem Na Pískách 3, 695 01 Hodonín, o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek 
programů Infokanál Ostrovačice, Infokanál Domanín, Infokanál Dubňany, Infokanál Horní Bojanovice, 
Infokanál Ježov, Infokanál Lužice u Hodonína, Infokanál Milotice u Kyjova, Infokanál Moutnice, Infokanál 
Ostrožská Lhota, Infokanál Ratíškovice, Infokanál Rohatec, Infokanál Starovice, Infokanál Syrovín, 
Infokanál Šitbořice, Infokanál Šitbořice 2, Infokanál Těmice u Hodonína, Infokanál Velké Němčice, 
Infokanál Vracov a Infokanál Žeravice u Kyjova, šířených prostřednictvím kabelových systémů. 
 
Společnost NOEL, s.r.o. provozuje výše uvedené programy na základě licence č. j. Ru/124/02/1570, ve 
znění pozdějších změn.  
 
Provozovatel současně s podáním žádosti uhradil správní poplatek pod variabilním symbolem 10180121 
na číslo účtu 3711-19223001/0710. 
 
Provozovatel žádá o úpravu částí licenčních podmínek „struktura programových vysílacích časů a 
podmínek lokálních verzí programů“. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že z žádosti provozovatele o změnu licenčních podmínek vyplývaly nejasnosti 
ohledně časového rozsahu vysílání a poměru videotextu vůči obrazovému vysílání, byl provozovatel 
vyzván k doplnění a upřesnění informací uvedených v žádosti. Provozovatel na žádost obratem zareagoval 
a dodatečně poskytl upřesňující informace.  

NOEL, s.r.o.  
Na Pískách 3 
695 01 Hodonín 



 
Dne 9. listopadu 2018 bylo Radě pod č. j. RRTV/19208/2018-vra doručeno doplnění žádosti o změnu 
licence s požadavkem o rozšíření licence o další program – Infokanál Ostrožská Lhota 2. Licenční 
podmínky tohoto programu jsou specifikovány totožně jako v samotné žádosti o změnu licenčních 
podmínek ostatních programů provozovatele.  
 
1) Nové znění licenčních podmínek 
 
Nové znění: 
Program je zaměřen převážně na lokální a regionální zpravodajství (má informativní charakter), propagaci 
turistiky, atraktivních akcí a míst v jednotlivých regionech, významné události a sdělení.  
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, v opakovaně vysílané programové smyčce.  
 
Obsah bloků a rubrik: 
Regionální zpravodajství, záznamy, případně přímé přenosy kulturních, sportovních a společenských akcí, 
dokumentární, naučné, informační, zábavné sportovní a kulturní pořady a magazíny, besedy a diskuze i s 
možností interakce, pozvánky na zajímavé akce, regionální publicistika, ankety, pořady z regionálních 
archivů, záznamy ze zasedání zastupitelstev (jsou-li pořízeny), videotext a infotext, informace z úředních 
desek a povinně zveřejňované informace dle zákona. 
Vysílání bude tvořeno videotextovou smyčkou, přičemž dle aktuální potřeby může být zařazeno obrazové 
vysílání.  
 
Délka bloku: 
Může být od 3 minut do 180 minut. Rubriky jsou doplňovány a odnímány dle aktuální místní potřeby obsahu 
vysílání. 
 
Aktualizace 
Minimálně jednou týdně. 
Vysílání dle okamžité potřeby a důležitosti je doplňováno nejaktuálnějšími informacemi v kraulu. 
 
Do vysílání mohou být zařazeny: 
- aktuální informace pro abonenty kabelové televize týkající se technických a provozních sdělení, 
upoutávky na pořady jednotlivých TV a R stanic v nabídce kabelové televize. Součástí vysílání jsou 
obchodní sdělení a reklama v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. Zvukový doprovod je originální zvuk 
související s pořízeným záznamem anebo počítačová neautorská hudba. Součástí zvukového doprovodu 
může být i přenos hlášení místního rozhlasu. 
Změnou licenčních podmínek nedojde ke změně základní programové specifikace. 
 
2) Infokanál Ostrožská Lhota 2 
 
Provozovatel současně se změnou licenčních podmínek žádá o rozšíření licence o program Infokanál 
Ostrožská Lhota 2. 

 
Znění licenčních podmínek pro Infokanál Ostrožská Lhota 2 se shoduje s licenčními podmínkami ostatních 
programů provozovatele: 
 
Program je zaměřen převážně na lokální a regionální zpravodajství (má informativní charakter), propagaci 
turistiky, atraktivních akcí a míst v jednotlivých regionech, významné události a sdělení.  
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, v opakovaně vysílané programové smyčce.  
 
Obsah bloků a rubrik: 
Regionální zpravodajství, záznamy, případně přímé přenosy kulturních, sportovních a společenských akcí, 
dokumentární, naučné, informační, zábavné sportovní a kulturní pořady a magazíny, besedy a diskuze i s 



možností interakce, pozvánky na zajímavé akce, regionální publicistika, ankety, pořady z regionálních 
archivů, záznamy ze zasedání zastupitelstev (jsou-li pořízeny), videotext a infotext, informace z úředních 
desek a povinně zveřejňované informace dle zákona. 
Vysílání bude tvořeno videotextovou smyčkou, přičemž dle aktuální potřeby může být zařazeno obrazové 
vysílání.  
 
Délka bloku: 
Může být od 3 minut do 180 minut. Rubriky jsou doplňovány a odnímány dle aktuální místní potřeby obsahu 
vysílání. 
 
Aktualizace 
Minimálně jednou týdně. 
Vysílání dle okamžité potřeby a důležitosti je doplňováno nejaktuálnějšími informacemi v kraulu. 
 
Do vysílání mohou být zařazeny: 
- aktuální informace pro abonenty kabelové televize týkající se technických a provozních sdělení, 
upoutávky na pořady jednotlivých TV a R stanic v nabídce kabelové televize. Součástí vysílání jsou 
obchodní sdělení a reklama v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. Zvukový doprovod je originální zvuk 
související s pořízeným záznamem anebo počítačová neautorská hudba. Součástí zvukového doprovodu 
může být i přenos hlášení místního rozhlasu. 
 
Závěr: 
 
Rada se žádostí zabývala na svém 19. zasedání, konaném ve dnech 20. a 21. listopadu 2018, a 
požadované změny licenčních podmínek schválila.   
 
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.  
 
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 318914-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/15024/2019-rap 
Sp. zn. RRTV/2019/846/rap  
Zasedání Rady   21-2019/poř. č. 53 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 18. 12. 2019, 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.") vydává toto 

rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli NOEL, s.r.o., IČO: 48908991, se sídlem Na Pískách 3, 69501 
Hodonín, souhlas ke změně skutečností uvedených v licenci č. j. RU/124/02 ze dne 
14. května 2002 dle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření 
programové nabídky o program (infokanál): Infokanál Těmice u Hodonína 2, určený pro 
kabelové systémy v katastrálním území 765872, Těmice u Hodonína, s licenčními podmínkami 
dle žádosti č. j. RRTV/13907/2019-vra doručené dne 26. listopadu 2019. 

 

Znění licenčních podmínek pro Infokanál Těmice u Hodonína 2 se shoduje s licenčními 
podmínkami ostatních programů provozovatele: 

Označení:  

Infokanál Těmice u Hodonína 2 

Územní rozsah: 

Kabelové systémy v katastrálním území 765872, Těmice u Hodonína 

Základní charakteristika: 

Program zaměřený na lokální a regionální zpravodajství (má informativní charakter), propagaci 
turistiky, atraktivních akcí a míst v jednotlivých regionech, významné události a sdělení. 
Dvacetičtyřhodinový tok zpravodajských a uměleckých žánrů z regionu a pro regiony sestavený 
z bloků a rubrik, které se opakují. 

 

Délka bloku: 

Může být od 3 do 180 minut. Rubriky jsou pravidelně doplňovány a odnímány dle aktuální potřeby. 

Aktualizace: 

Minimálně jednou týdne. Vysílání dle okamžité potřeby a důležitosti doplňováno nejaktuálnějšími 
informacemi v kraulu. 

NOEL, s.r.o.  
Na Pískách 3275/3 
695 01 Hodonín 
 
IDDS: ypqqeyx 
 



Do vysílání mohou být zařazeny: 

Aktuální informace pro abonenty kabelové televize týkající se technických a provozních sdělení, 
upoutávky na pořady jednotlivých TV a R stanice v nabídce kabelové televize; součástí vysílání 
jsou obchodní sdělení a reklama. Zvukový doprovod je originální zvuk související s pořízeným 
záznamem nebo počítačová neautorská hudba, součástí zvukového doprovodu může být i 
přenos hlášení místního rozhlasu. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, 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 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 318917-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/15026/2019-rap 
Sp. zn. RRTV/2019/846/rap  
Zasedání Rady   21-2019/poř. č. 53 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 18. 12. 2019, 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. c) 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.") vydává toto 

rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli NOEL, s.r.o., IČO: 48908991, se sídlem Na Pískách 3, 69501 
Hodonín, souhlas ke změně skutečností uvedených v licenci, č. j. Ru/124/02 ze dne 14. května 
2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 
písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ukončení vysílání Infokanálu Horní Bojanovice v 
kabelových systémech v k. ú. 642444, okres Břeclav, a to ke dni 31. prosince 2019 
a Infokanálu Lužice u Hodonína, k. ú. 689343, okres Hodonín ke dni 30. listopadu 2020, v 
souladu s žádostí č. j. RRTV/13907/2019-vra, doručenou dne 26. 11. 2019. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, 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 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 

 

NOEL, s.r.o.  
Na Pískách 3275/3 
695 01 Hodonín 
 
IDDS: ypqqeyx 
 
 



 

 

Jedn. Identifikátor   486834-RRTV 

Naše č.j.   RRTV/8475/2022-smu 
Sp. zn.   RRTV/2022/713/smu 
Zasedání Rady   11-2022/poř. č. 24 
Vyřizuje:  ORVL-OLR 
 
Datum, místo  19. července 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) 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 
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala toto  
 

rozhodnutí: 
 
 

Rada uděluje provozovateli, společnosti NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem: Na Pískách 
3275/3, 695 01 Hodonín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/124/02/1570 ze dne 14.  května 2002 
ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek, a to v zúžení územního rozsahu vysílání o k. ú. 716103 - Ostrovačice a v ukončení 
vysílání infokánálu v této lokalitě k 31. prosinci 2022,  v rozsahu  dle žádosti doručené Radě dne 
28. června 2022 pod č.j. RRTV/8034/2022-vra. 
 
 
 
Odůvodnění: 

Dne 28. června 2022 pod č.j. RRTV/8034/2022 - vra bylo Radě doručeno podání od 
provozovatele televizního vysílání NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem: Na Pískách 3275/3, 
695 01 Hodonín, a to žádost o předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci č.j. Ru/124/02/1570 ze dne 14.5.2002 ve znění pozdějších změn podle ustanovení   
§ 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání a licenčních podmínek, a to v zúžení územního rozsahu vysílání o k. ú. 716103, 
Ostrovačice a v ukončení vysílání infokanálu v této lokalitě k 31. prosinci 2022. 
 
Účastník řízení, provozovatel NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem: Na Pískách 3275/3, 695 01 
Hodonín uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč dne 28. června 2022 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., správního řádu, 
v platném znění.  

NOEL, s.r.o. 
IČ: 48908991 
Na Pískách 3275/3 
695 01 Hodonín 



Poučení: 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s 
licencí povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání 
a licenčních podmínek. 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od 
doručení tohoto 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 

 


