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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, Město Roudnice nad Labem, IČ 00264334, se sídlem Karlovo
náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, l i c e n c i k provozování místního 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:

MIS

Hlavní jazyk vysílání:

čeština

Časový rozsah vysílání programu:

24 h denně

Základní programová specifikace:

program zaměřený na vysílání zpravodajských
pořadů, informací o kulturním a společenském životě
v Roudnici nad Labem a blízkém okolí

Územní rozsah vysílání:

741647 - Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

Další programové podmínky:
Televizní vysílání městského informačního systému bude sloužit jako informační program k šíření
informací o činnosti města Roudnice nad Labem a jeho příspěvkových organizací pro potřeby občanů
města.
Nepřetržité vysílání formou Videotextové smyčky, zpravodajských
zpravodajských pořadů (resp. jejich doplňující aktualizace).

relací

a

jednotlivých

Jako doplněk jednotlivých bloků Videotext, odpoledne zpravodajské relace, dle níže uvedených dnů a
časů v tabulce:
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Pořady:
Po-Ne

Vlastní
Převzaté
K doplnění

Blok 4 h
6:00-10:00
12:00-16:00
0:00-4:00
Magazín
zastupitele

Blok 1 h
16:00-17:00
20:00-21:00
11:00-12:00
Magazín z
Roudnice
n. L.

Magazín Plus

Blok 1 h
17:00-18:00
21:00-22:00

Blok 1 h
19:00-20:00
22:00-23:00

Zpravodaj
Štětí

Zpravodaj
Hoštka

Blok 1 h
23:00-0:00
5:00-6:00

Magazín Plus

:!eot-ř o:

Blokv. do kterých ie vysílací čas dělen, isou:
Magazín z Roudnice nad Labem (výčet událostí a pozvánky na akce),
Zpravodaj Štětí (převzatý zpravodajský materiál),
Zpravodaj Hoštka (převzatý zpravodajský materiál),
Magazín Plus (delší sekvence z událostí ve městě, většinou bez komentáře),
Magazín zastupitele (čas vyhrazený pro politickou reprezentaci města, diskusní bloky, záznamy jednání
zastupitelstva).
Po odvysílání příslušného zpravodaje je do celé hodiny vysílání doplňováno Videotextem.
Odvysílání Videotextové smyčky minimálně 10 x denně, ta je složena z upoutávek na akce pořádané
příspěvkovými organizacemi města.
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

Součástí vysílání nebudou obchodní sdělení.

Odůvodnění:
Účastník řízení, Město Roudnice nad Labem, IČ 00264334, 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 24. července 2015, č.j. RRTV/6375/2015-P, ve
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znění upřesnění ze dne 7. srpna 2015, č.j. RRTV/6785/2015-P, a ve znění upřesnění ve věci programové
skladby a obchodních sdělení do protokolu dne 25. srpna 2015.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 25. srpna
2015 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 13. července 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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