TV Beskyd s.r.o.
IČ: 25844334
Dolní náměstí 1356
75501 Vsetín
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/855/FIA/Tv
Č.j.: FIA/3467/2011
Zasedání Rady č. 20 - 2011 / poř.č.: 9

ROZHODNUTÍ

O UDĚLENÍ

LICENCE

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 „správní řád"), vydává toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e právnické osobě TV Beskyd s.r.o., IČ 258 44 334, se sídlem Dolní náměstí 1356,
Vsetín, PSČ 755 01, spis. zn.: 2011/855/FIA/Tv, 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 Beskyd
Územní rozsah vysílání stanovený výčtem katastrálních území a okresů:
okres
Vsetín
Nový Jičín

katastrální území
Vsetín
Valašské Meziříčí
Frenštát pod Radhoštěm

Časový rozsah vysílání programu:
24 hodin denně
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Základní programová specifikace:

Informační program

Další programové podmínky:
Program Televize Beskyd bude sestaven z jednoho dvouhodinového bloku a bude sestávat
výhradně z obrazového vysílání.
Premiéra dvouhodinové smyčky bude do vysílání nasazována každý všední den v 18.00 hodin
a reprízována bude nepřetržitě až do 18. 00 hodin následujícího dne.
O víkendech bude premiéra nasazena v pátek v 18.00 hodin a bude reprízována až do nové
premiéry, která bude v pondělí opět v 18.00 hodin.

Blok je sestaven z těchto programových formátů:
Dokument - pořad mapující kulturní, společenské a sportovní události a život v regionu Valašska,
Frenštátský týden - střihový pořad s odvysílanými reportážemi z Frenštátu pod Radhoštěm,
Kultura, kina - střihový pořad s pozvánkami na kulturní akce a filmová představení,
Pozvánky - střihový pořad s pozvánkami na sportovní a společenské akce,
Region - hlavní zpravodajská relace tvořená 3 - 5 redakčními příspěvky a 2 - 3 sportovními
reportážemi,
Rožnovský týden - střihový pořad s odvysílanými reportážemi z Rožnova pod Radhoštěm,
Studenstská televize • střihový pořad připravený studenty s reportážemi ze života města očima
studentů,
Valašskomeziříčský týden • střihový pořad s odvysílanými reportážemi z Valašského Meziříčí,
Vsetínský týden - střihový pořad s odvysílanými reportážemi ze Vsetína,
Výplň - střihový pořad "bez komentáře" vytvořený jako výplň při nenaplnění potřebného času,
Zlínský magazín - střihový pořad s odvysílanými reportážemi ze Zlínského kraje
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu Televize Beskyd bude zařazován magazín připravovaný Televizí Slovácko. Tento
magazín bude mapovat události a život ve Zlínském kraji.

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Provozovatel nebude poskytovat služby přímo související s programem.

Odůvodnění:
Účastník řízení, právnická osoba TV Beskyd s.r.o., 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 26. září 2011, č.j. 7417 ve znění upřesnění ze dne 19. října 2011,
č.j.: 8101.
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Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 1.
listopadu 2011 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 23. září 2011.

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.

V Praze dne: 1.11.2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

_
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VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

1.12.2015, Praha

TV Beskyd s.r.o.
Dolní náměstí 1356/0
75501 Vsetín
Česká republika

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 (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli, společnosti TV Beskyd s.r.o., IČ 258 44 334, se sídlem Dolní náměstí 1356,
755 01 Vsetín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2011/855/FIA/Tv, č.j.: FIA/3467/2011, ze dne 1. listopadu 2011, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., v rozsahu žádosti ze dne 13. listopadu 2015, č.j.: RRTV/9621/2015-P, ve znění upřesnění
ze dne 23. listopadu 2015, č. j . : RRTV/9801/2015-P, spočívající:
•

ve změně licenčních (programových) podmínek, a to následně:

1)

Původní znění:
Další programové podmínky:
Program Televize Beskyd bude sestaven z jednoho dvouhodinového bloku a bude sestávat výhradně
z obrazového vysílání.
Premiéra dvouhodinové smyčky bude do vysílání nasazována každý všední den v 18.00 hodin a
reprízovaná bude nepřetržitě až do 18. 00 hodin následujícího dne.
O víkendech bude premiéra nasazena v pátek v 18.00 hodin a bude reprízována až do nové premiéry,
která bude v pondělí opět v 18.00 hodin.

Se mění na:
Další programové podmínky:
Program Televize Beskyd bude sestaven z jednoho bloku pořadů o celkové délce 60 - 120 minut,
který se bude opakovat ve smyčce nepřetržitě 24 hodin denně.
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Blok bude aktualizován minimálně jedenkrát týdně s premiérou v 16.00 hodin. Dny premiéry
budou zvoleny podle potřeby zařadit do vysílání aktuální verzi smyčky.

2)
Původní znění:
Blok je sestaven z těchto programových formátů:
Dokument - pořad mapující kulturní, společenské a sportovní události a život v regionu Valašska,
Frenštátský týden - střihový pořad s odvysílanými reportážemi z Frenštátu pod Radhoštěm,
Kultura, kina - střihový pořad s pozvánkami na kulturní akce a filmová představení,
Pozvánky - střihový pořad s pozvánkami na sportovní a společenské akce,
Region - hlavní zpravodajská relace tvořená 3 - 5 redakčními příspěvky a 2 - 3 sportovními
reportážemi,
Rožnovský týden - střihový pořad s odvysílanými reportážemi z Rožnova pod Radhoštěm,
Studenstská televize - střihový pořad připravený studenty s reportážemi ze života města očima
studentů,
Valašskomeziříčský týden - střihový pořad s odvysílanými reportážemi z Valašského Meziříčí,
Vsetínský týden - střihový pořad s odvysílanými reportážemi ze Vsetína,
Výplň - střihový pořad "bez komentáře" vytvořený jako výplň při nenaplnění potřebného času,
Zlínský magazín - střihový pořad s odvysílanými reportážemi ze Zlínského kraje

Se mění na:
Blok je sestaven z těchto programových formátů:
Stěžejní: zpravodajství
Alternativní (jsou nasazeny zejména v případě potřeby vyplnit vysílací čas):
Publicistika,
Dokumentární, zábavné a edukativní pořady,
Videotext,
Sportovní a kulturní magazíny,
Besedy,
Formát „Bez komentáře" a „Interview",
Upoutávky,
Reklama, teleshopping
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3)

Původní znění:
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu Televize Beskyd bude zařazován magazín připravovaný Televizí Slovácko. Tento magazín
bude mapovat události a život ve Zlínském kraji.

Se mění na:
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:

Do programu nebudou zařazovány žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.
Odůvodnění:
Účastník řízení dne 16. prosince 2015 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
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