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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 

r o z h o d n u t 

Rada u d ě l u j e společnosti ZZIP s.r.o., IC 483 94 556, se sídlem Olomouc - Nová Ulice 526/18, 
PSČ 779 00, I 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: Městský informační program 

Základní programová specifikace: Městský informační program 

Územní rozsah vysílání stanovený výčtem katastrálních území a okresů: 

Časový rozsah vysílání programu: 

k.ú. 733491 Prostějov, okres Prostějov 
k.ú. 710504 Olomouc, okres Olomouc 

24 h denně 

Hlavní jazyk vysílání: čeština 

Další programové podmínky: 

Jedná se o městský informační program, který je určen občanům jako základní zdroj informací z měst a 
jeho okolí. Jeho hlavním posláním je předat informace městských a regionálních úřadů občanům města. 

Jedná se jak o informace obrazové tak zvukové, tak i o textové zprávy. Jde o cca 20-ti minutové bloky, 
které jsou vysílány nepřetržitě celý den a jsou obměňovány jednou týdně. Obsahem jsou zprávy ze 
společenského, politického, kulturního a sportovního dění. 
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V programu jsou preferovány zprávy a informace od neziskových organizací, Charity, atd., kultura 
menšinových žánrů a dětská tvorba. 

Návrh programového schématu vysílání 

Úterý - premiéra vysílacího bloku, který se skládá z asi 20 až 30 minutového bloku obrazových a 
zvukových informací. 

Středa až pondělí - celý program je vysílán v repríze. 

Program je identifikován logem MIK popř. PIK, které se v rámci programu v průběhu dne mění podle 
toho, zda jde o informace z Prostějovská nebo Olomoucká. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl byt vyhrazen vysílání evropských děl,  
evropské nezávislé a současné tvorby; podíl vysílacího času věnovaného pořadům domácí produkce;  
informace o přínosu žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních a jiných menšin 

Jedná se o místní vysílání - celý program je věnován pouze domácí produkci. 
Tím, že velká část programu monitoruje profesionální i amatérskou tvorbu v Olomouci, Prostějově a okolí, 
tento informační program tuto tvorbu podporuje. Zvláštní zřetel je kladen na menšinové žánry, různá 
etnika a zájmové aktivity, dětskou tvorbu a činnost např. tělesně postižených spoluobčanů. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

Jiný provozovatel vysílání do programu nepřispívá, součástí programu tedy není žádný převzatý program 
od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o službách přímo souvisejících s programem 
nejsou 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost ZZIP s.r.o., IČ 483 94 556, se sídlem Olomouc - Nová Ulice 526/18, PSČ 779 
00, 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 22. 
listopadu 2013, č.j. 11803, ve znění doplnění ze dne 3. prosince 2013, č.j. 12291. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 9. ledna 
2014 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 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb. 
platném znění. 



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: 9.1.2014 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.01.21 14:33:01 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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