
Sp. zn./ldent.: 2009/1144/sve/TVE 
Naše zn.: sve/139/2009 
Zasedání Rady č. 19 - 2009 / poř.č.: 10 

TELEVIZE HBin, družstvo 
IČ: 25918133 
B. Kobzinové 2020 
58001 Havlíčkův Brod 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 
písm. b), § 18 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a § 
67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e družstvu TELEVIZE HBin, družstvo, 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: 

TELEVIZE HBin 

logo: HBin 

Územní rozsah vysílání: 

Katastrální území Havlíčkův Brod - kabelové systémy společnosti BKS Partners a.s. 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 

Zpravodajský a dokumentární program. 

Další programové podmínky: 

Zpravodajsky pořad - obrazová smyčka v časovém rozsahu cca 1 hodina: 



Radniční okénko (pořad Městského úřadu Havlíčkův Brod) 

- Havlíčkobrodské minuty (studentské vysílání) 

Kulturní magazín ZOOM (studentské vysílání) 

- Videofilmy z vlastni tvorby (videozáznamy akcí ve městě a okolí) - nepravidelný, 
příležitostný pořad 

reklama 

Zpravodajský pořad bude zařazen do vysíláni v době od 08:00 do 24:00 hodin 
v každou sudou hodinu; aktualizace maximálně 1x za 14 dnů 

Textová smyčka 

redakční informace (informace o kabelové televizi - kontakty, informace o 
otevírací době zakázkového oddělení apod.) 

Textová smyčka bude zařazena do vysílání v době od 8:00 do 24:00 hodin 
v sudých hodinách přerušena zařazením zpravodajského pořadu. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, TELEVIZE HBin, družstvo, požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 2. listopadu 2009, pod č.j. 7402. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysíláni 
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o 
licenci. Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci. 

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci žadateli o licenci neudělí 
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná 
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednáni s účastníkem řízení konaném dne 
3. listopadu 2009 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a že 
navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 
tohoto zákona. Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila 
v souladu s § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od 
právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 16. října 2009. 

Poučení: 

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



V Praze dne: 3.11.2009 

Dokument d ig i tá lně podepsán 
JUDr. Kateřina Kal istová 
T=předsedkyně 
0=Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [IC 45251002] 
D3:A5:9D:B5:46:F2:9C:48:50:03:5F:76:A8:DF;AB:02:CF:A5:D8:1D 



Sp. znVIdent.: 2010/1031/sve/TEL 
Naše zn.: sve/3436/2010 
Zasedání Rady č. 18 - 2010 / poř.č.: 20 

TELEVIZE HBin, družstvo 
IČ: 25918133 
B. Kobzinové 2020 
58001 Havlíčkův Brod 
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 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli TELEVIZE HBin, družstvo, IČ: 
25918133, sídlo: B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, licenci č.j. sve/139/2009, sp. zn. 
2009/114/sve/TEL, k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů programu 
TELEVIZE HBin o výčet katastrálních území a okresů: 

637823 Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod 

Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
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 televizního vysílání s licencí, společnost Kabelová televize Přerov, a.s. dne 2. srpna 
2010, pod č.j. 6418, doručil Radě údaje 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. Zvýše uvedených důvodů Rada 
rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

r o z h o d n u t í 

3436-1 



Poučení: 

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

V Praze dne: 21.10.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
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