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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 „zákon č. 500/2004 Sb."), vydává toto

rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e právnické osobě, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., IČ 453 59 113, se sídlem
Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, l i c e n c i kprovozování místního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů. Licence s e uděluje na dobu určitou, a to na dobu
12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:

INFO

Hlavní jazyk vysílání:

čeština

Časový rozsah vysílání programu:

24 h denně

Základní programová specifikace:

informační program

Územní rozsah vysílání:

554642 Mariánské Lázně, okres Cheb

Další programové podmínky:
Program vysílaný v pěti jazykových mutacích ČJ, NJ, AJ, RJ, ARAB
INFO - kombinace čtyř až pěti jazykových mutací
INFO - CZ- český jazyk
INFO - DE - německý jazyk
INFO - EN - anglický jazyk
INFO - RU - ruský jazyk
INFO - AR - arabský jazyk
Logem programu INFO, odvozeným od „logotypu" ochranné známky, je MARIENBAD TV.
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Lokální vysílání šířené v kabelových sítích lázeňských domů zaměřené na cílovou skupinu
lázeňských hostů. Jedná se o původní tvorbu vlastního studia, tak o tvorbu regionálních televizních
redakcí.
Vysílání probíhá nepřetržitě 24 hodin v informační smyčce o délce v rozmezí 1 5 - 4 5 minut, která
sestává z obrazové a teletextové části.
Obrazové vysílání:
multimediální prezentace (fotografie, texty, AV sekvence) aktivit v Mariánských Lázních, s cílem
přiblížit divákům atraktivní místa Mariánských Lázní a okolí, jakož i služby poskytované
provozovatelem.
Teletextové vysílání:
koresponduje s obrazovým vysíláním; počet stránek 1-999, s možností odkazů mezi obrazem a
teletextem, teletext je také ve více jazycích.
Programová skladba:
Informace o aktuálním dění ve městě prostřednictvím video a grafických bloků s cílem poskytnout
návštěvníkům lázní informace o možnostech využití volného času při jejich lázeňských pobytech.
Jednotlivé informační kapitoly zahrnují např. tyto oblasti:
- zdraví
- kultura a kulturní akce
- památky
- historie
- zajímavé turistické cíle
- aktivity pro rodiny s dětmi a pro další věkové kategorie,
- sport
- výlety
-atd.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání
Žadatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem
Nebudou poskytovány služby přímo související s programem.
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a
současné tvorby
Podíly
evropské
tvorby
se
nesledují,
zpravodajského/informativního charakteru.

jelikož

se

program

orientuje

na

pořady

Odůvodnění:
Účastník řízení, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., IČ 453 59 113, 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 3. listopadu 2015, č.j. RRTV/9290/2015-P, ve
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znění podání doručených dne 23. prosince 2015, č.j. RRTV/11086/2015/-P, dne 19. ledna 2016, č.j.
RRTV/635/2016-P, a dne 13. června 2016, č.j. RRTV/4620/2016-P.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 19.
července 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 5. listopadu 2015.

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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