
A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

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 

n 
účastník řízení: 

TV Osoblaha s.r.o. 
Na Náměstí 106 
Osoblaha 
793 99 

L J 

Č.j.: Ru/190/02 A^ó 
Zasedání Rady 14/bod 57 
Vyřizuje : Mgr. Kristina Smutná 

Rozhodnutí o udělení licence 

Jednatel : Antonín Chybík 

Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost v plném 
rozsahu samostatně. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) v rámci své působnosti dané ustanoveními § 5 
písm. b), § 18 odst. 4 a § 25 a § 68 odst. 1 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 
řízení (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 TV Osoblaha s.r.o., se sídlem v Osoblaze, Na náměstí 106, PSČ 793 99, 
IČ.25849875, l i c e n c i k provozování vysílání níže uvedenému televizního programu 
prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 

INFOkanál TV Osoblaha 

Časový rozsah vysílání všech programů: 24 hodin denně v souladu s údaji obsaženými v textu jedné 
strany pří lohy č. 1. 
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Územní rozsah vysílání jednotlivých tv. programů: 
Osoblaha 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Vysílání textových zpráv doplněných hudbou CD přehrávače, nebo rozhlasu; 20ti minutová smyčka- zprávy 
ze života obce, inzerce. Podrobnější údaje obsažené na tří stranách přílohy č .1 . 

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/72/00 ze dne 18.4.2000 ve znění pozdějších zaregistrovaných změn. 
Na základě této registrace je účastník řízení i provozovatelem převzatých televizních programů. 

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 vysíláni 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 udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., v podání doručeném Radě dne 23.4.2002, zaevidovaném v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1748 jakožto žádost o licencí č. NP 0047. Tuto žádost pak doplnil podáními 
doručenými Radě dne 24.5.2002, 30.5.2002, 3.6.2002, které byly zaevidovány pod č.j. 2070,2159, 2213. 

Na základě předložených dokumentů ( zejména výpisu z obchodního rejstříku ze dne 16.4.2002, vedeného 
Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 21940, výpisu z evidence rejstříku trestů statutárního 
orgánu ze dne 22.3.2002, potvrzení Finančního úřadu v Krnově, že účastník řízení nemá ke dni 13.5.2002 
na osobních daňových účtech nedoplatky, potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále, že 
TV Osoblaha s.r.o. není plátcem pojistného a OSSZ neeviduje žádné závazky na pojistném na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.ze dne 15.5.2002, čestného prohlášení, že na 
společnost nebyl prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní řízení ani nevstoupila do likvidace, 
společnost nebyla v posledních letech zrušena licence nebo registrace, společnost není společníkem 
provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených provozovatelem ze zákona, 
čestného prohlášení o tom, že TV Osoblaha s.r.o. od doby svého založení neměla žádné zaměstnance a 
nebyla plátcem pojistného na veřejném zdravotním pojištěni, dále o tom, že TV Osoblaha s.r.o není 
vydavatelem periodického tisku v ČR nebo v zahraničí, není účastníkem společnosti j iného provozovatele 
vysílání nebo společnosti vydávající periodický tisk v ČR nebo v zahraničí, TV Osoblaha s.r.o. je 
provozovatelem převzatého vysílání v ČR. návrhu základní programové specifikace a dalších programových 
podmínek a údajů o financování vysílání a plánovaného obsazení programového kanálu, obsažených 
v žádosti o licenci) a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 9.7.2002, Rada konstatovala, že 
účastník řízení jednal ve shodě s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č.231/2001 Sb., že podal žádost ve 
lhůtě stanovené v zákoně, že vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § i 3 odst. 3, žádost 
o licenci obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 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 vysíláni na základě registrace před 
účinností zákona č. 231/2001 Sb., a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, 
jež nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední moci, je osvobozen 
od zaplacení správního poplatku za podání žádostí 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 zněni. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001/ Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, přípustný . 

V Praze dne 9.7.2002 

Ing. Martin Muchka 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j. Ru/190/02 



NÁVRH PROGRAMOVÉ SKLADBY 

Profil a charakteristiku programu INFOkanál TV Osoblaha tvoří pouze vysílání 
textových zpráv doplněných hudbou z CD přehrávače nebo rozhlasu. 

Textové zprávy obsahují informace ze života a dění v obci Osoblaha na úseku 
ekonomickém, společenském, kulturním, sportovním, veřejné správy apod. 
Samostatně ohraničený blok textového vysílání představuje inzerce soukromých 
osob, fyzických a právnických osob. Obsah jednotlivých inzerátů může obsahovat 
pouze nabídku nákupu, prodeje nebo darování výrobků a služeb. 

Vysílání INFOkanálu může být využito k informování občanů při živelných pohromách 
či veřejném ohrožení. 

Rozsah vysílání: 24 hodin denně. 
Blok textových zpráv je vysílán v periodicky opakujících se smyčkách, při čemž délka 
jedné smyčky nepřevyšuje 20 minut. Obměna textu je prováděna nepravidelně podle 
získaných informacích , konaných událostech či zadání inzerátů. Zpravidla se jedná o 
dobu 1 až 3 dny. 

793 99 OSOBLAHA 

Antonín Chybík, jednatel 
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S p . znVIdent.: 2010/1021/sve/TVO 
Naše zn . : sve/3435/2010 
Zasedání R a d y č. 18 - 2010 / poř.č.: 19 

T V O s o b l a h a , s . r .o . 
IČ: 25849875 
Na náměstí 106 
793 99 Osoblaha 
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 TV Osoblaha s.r.o., IČ: 25849875, 
sídlo: Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, licenci č.j. Ru/190/02, k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů programu INFOkanál TV Osoblaha o výčet katastrálních území 
a okresů: 

713295 Osoblaha, okres Bruntál 

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 TV Osoblaha s.r.o. dne 2. srpna 2010, pod č.j. 
6417, doručil Radě údaje dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost 
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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: 21.9.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysilání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.30 11:45:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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TV Osoblaha s.r.o. 
IČ: 25849875 
Na Náměstí 106 
793 99 Osoblaha 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/974/sve/TVO 
Č.j.: sve/74/2012 
Zasedání R a d y č. 1 - 2012 / poř.č.: 23 

Rozhodnut í o prodloužení l icence 

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 zákona č. 231/2001 Sb.), a § 
67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala toto 

r o z h o d n u t í 

R a d a prodlužuje provozovatel i TV O s o b l a h a s.r .o . , IČ 25849875, sídlo Osoblaha, Na 
Náměstí 106, PSČ 793 99, dle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. dobu platnosti l icence 
č.j. Ru/190/02 k provozování televizního vysí lání programu INFOkanál T V O s o b l a h a 
prostřednictvím kabelových systémů o 12 let; dle podání č.j. 8618 doručeného dne 
3.11.2011 a č.j. 9815 doručeného dne 7.12.2011. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení, společnost TV Osoblaha s.r.o., IČ 25849875, sídlo Osoblaha, Na Náměstí 
106, PSČ 793 99, je provozovatelem televizního vysílání programu INFOkanál TV Osoblaha 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady 
č.j. Ru/192/02, platné do 21 . srpna 2014. 

Dne 3. listopadu 2011, č.j. 8618, ve znění č.j. 9815 doručeném dne 7. prosince 2011, 
požádal provozovatel TV Osoblaha s.r.o. o prodloužení doby platnosti licence č.j. Ru/192/02 
k provozování programu INFOkanál TV Osoblaha prostřednictvím kabelových systémů o 12 
let, tj. do 24. srpna 2026. 
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Žádost byla podána v termínu stanoveném § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. a 
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, dne 22. listopadu 2011. 

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

V Praze dne: 3.1.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.01.11 14:26:17+01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 


