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Účastník řízení:
TV GIMI, a.s.
IČ: 25156527
Neplachova 2297/1
370 04 České Budějovice

Spisová značka: 2008/215/cun/TV
,:cu„,
Zasedání Rady
Vypracoval: Mgr František Čunderlík
É

TOgjfT

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 plsm. 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 (dáie jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanoveními § 67-69 zákona Č. 500/2004 Sb.,
o správním řízeni (správního řádu), vydala toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti TV GIMI, a.s. IČ 251 56 527, se sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České
Budějovice, l i c e n c i k provozováni 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:
GIMI
Územní rozsah vysíláni tv programu:
Kabelové systémy společnosti ELSAT spol. s r.o.
Časový rozsah vysílání programu:
24 hodin denně
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Regionální televizní vysílání informačního charakteru - zpravodajství, publicistika, magazíny.
TV GIMI, a.s. pro program GIMI nepřebírá žádné části programu od jiného provozovatele vysíláni.
TV GIMI, a.s. pro program GIMI bude vysílat pouze informace spojené s vysílaným programem (tzv.
programové EPG)
Programová skladba:
00.00-06.00 sestřih pořadů z minulého dne včetně textových informací
06.00-08.00 Dobré jitro Budějice
08.00-10.00 opakování zpravodajství z předešlého dne, přehled tisku, obchodní vysílání, přehledy
kulturních akcí
10.00-15.00 živé kamery, debaty a hosté, zasedání rady magistrátu, každou celou hodinu 5ti minutové
zpravodajství titulkem

15.00-17.00 live kamery, videoklipy, zprávy, doporučujíc! pořady (nemající reklamní charakter), zdravotní a
ženské magazíny, ekologické a přírodní programy, drobné soutěžní pořady pro dětí, dopravní výuka
17.00-18.00 reginální prime-time - Minuty metropole+ souhrn události z Jižních Cech (Písek, Tábor,
Strakonice, Jindřichův Hradec)
18.00-19.00 poradna pro spotřebitele, Vařte s Danem, Jak se co dělá, policejní okénko
19.00-20.00 živé kamery - fitness, jóga, záběry z večerní metropole souběžně vysílané s nejnovéjšími
zprávami a souhrnem denního tisku v textové částí obrazovky, zajímavosti ze dne, záznam hosta dne z
pořadu ČRo ČB
20.00-21.00 Jihočeskem křížem krážem - pohled na různá místa regionu, doplněno hudbou a titulkem
21.00-22.00 opakováni zpravodajského bloku ze 17.00, záznam koncertu, kulturní či sportovní akce
22.00-23.00 REX - realitní expres (pořad o realitním trhu bez reklamního charakteru)
23.00-24.00 noční život ve městě (živé kamery, přenosy z klubů)
Odůvodnění:
Účastník řízeni, společnost TV GIMI, a.s., požádal Radu o udělení licence k provozováni televizního vysílání
prostřednictvím kabelových systémů a regionálního zemského digitálního televizního vysílání v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 5. února 2008 (č.j. 764) a doplněným dne
18. března 2008 (č.j. 1826). V tomto doplnění společnost TV GIMI deklarovala svůj zájem co nejdříve zahájit
své vysíláni prostřednictvím kabelového systému, konkrétně požádala o uděleni samostatné licence
k provozováni regionálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů s možností
rozšíření licence v návaznosti na stanovisko ČTÚ.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednáni s účastníkem řízení konaném dne 8. dubna 2008
pak Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanoveni § 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. a) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí.

Účastník řízeni zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, dne 5. února 2008.

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

V Praze dne 8. dubna 2008

Účastník řízeni:
TVGIMI, a.s.
IČ: 251 56 257
Neplachova 2297/1
370 04 České Budějovice

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: 2008/1607/KOZ/GIM
Č.j.:koz/ CSO
/Of
Vypracoval: Petr Kozák/7256

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 pism. b) a § 21 odst.
1 pism. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysiláni a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb. ), a ustanovením § 68 odsl. 4 zákona č 500/2004 Sb., správního
řádu, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje souhlas se změnou skutečnosti uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního
vysíláni šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice programu TV GIMI, udělené na základě
rozhodnutí č.j: cun/2608/08, ze dne 8. dubna 2008, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to
rozšířeni vysílání uvedeného programu na zemské digitální televizní vysíláni šířené prostřednictvím
vysílačů, s územním rozsahem vysílače Včelná u Českých Budějovic

Dne 13. listopadu 2008 (a v doplnění dne 28. listopadu 2008) podal účastník řízení žádost o rozšířeni
vysílání programu TV GIMI na zemské digitální televizní vysílaní šířené prostřednictvím vysilačů. Rada na
svém 23 zasedání této žádosti vyhověla. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje
v plném rozsahu, není třeba odůvodněni v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
Součásti tohoto rozhodnuti je příloha č. 1 (celkem 1 strana) - diagram využiti rádiového kmitočtu pro
požadovaný rozsah zemského digitálního televizního vysíláni
Účastník řízeni zaplatil zákonem stanovený správní poplatek ve výši 10.000,- Kč, a to dne 26 listopadu
2008
V Praze dne 16. prosince 2008

Příloha c, 1
Diagram využití rádiového kmitočtu pro požadovaný rozsah zemského digitálního televizního vysíláni

Účastník řízeni:
TV GIMI, as.
IČ: 251 56 257
Neplachova 2297/1
370 04 České Budějovice

Spisová značka: 2008/1607/KOZ/GIM

Č.j.: koz/ CUŽO/Ofl

Zasedáni Rady 6 / poř.č. 76
Vypracoval: Petr Kozák

OPRAVNÉ

ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 pism. b) a § 18 zákona č
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.). na základě § 67 a § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen
.správní řáď), vydala toto
opravné rozhodnutí
ve věci provozovatele TV GIMI, a.s., uděleni souhlasu se změnou skutečnosti uvedených v žádosti o
licenci k provozováni televizního vysíláni šířeného prostřednictvím kabelových systémů programu TV
GIMI, sp. zn. 2008/1607/KO2VGIM, č.j. 653/09, ze dne 16. prosince 2008.
Oprava spočívá v nahrazeni nesprávného označeni stávajfciho typu vysíláni ve výroku rozhodnuti jako
.vysíláni siřeného prostřednictvím kabelových systémů a družice" správným označením „vysíláni
siřeného prostřednictvim kabelových systémů". Správné zněni výroku rozhodnuti je tak následující
(opravený údaj vyznačen tučně):
Rada uděluje souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního
vysíláni šířeného prostřednictvím kabelových systémů programu TV GIMI, udělené na základě
rozhodnuti č.j.: cun/2608/08, ze dne 8. dubna 2008, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to
rozšířeni vysílání uvedeného programu na zemské digitální televizní vysíláni šířené prostřednictvim
vysílačů, s územním rozsahem vysilače Včelná u Českých Budějovic.
Odůvodnění:
Při vyhotovováni rozhodnuti sp. zn. 2008/1607/KOZ/GIM, č.j 653/09, ze dne 16. prosince 2008, došlo
ke zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotoveni rozhodnutí, kdy při písemném vyhotovování byl
nesprávně označen typ vysíláni tohoto provozovatele.
Podle ustanoveni § 70 zákona č. 500/2004 Sb. opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotoveni
rozhodnuti na požádáni účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který
rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnuti.
Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvoláni
proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnuti má pouze účastník který jím může být přímo
dotčen.

Protože se jedná o zřejmou nesprávnost ve výroku rozhodnuti č j 653/09 ze dne 16. prosince 2008,
vydává Rada ve smyslu § 70 správního řádu toto opravné rozhodnuti
Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti 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 rozhodnuti
V Praze dne 24 března 2009

^

Ing. Václav Žák
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysilánl

Vypraveno dne
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TV GIMI, a.s.
IČ: 25156527
Neplachova 2297/1
37004 České Budějovice
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2012/53/RUD/TV
Č.j.: RUD/692/2012
Zasedání Rady č. 3 - 2012 / poř.č.: 10

ROZHODNUTÍ
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, v platném
znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 31. ledna 2012 toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli, TV GIMI a.s., IČ: 25156527, se sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České
Budějovice,
souhlas
se změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení licence spis. zn.: 2008/215/cun/TV, ze
dne 8. dubna 2008, spočívající ve změně programového schématu v rozsahu dle žádosti doručené
Radě dne 12. ledna 2012, č.j. 511/2012.
Provozovatel požádal vydání souhlasu se změnou skutečností uvedených v licenci sp.zn.
2008/215/cun/TV, č.j. 2608/08, ze dne 8. dubna 2008, k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, respektive se změnou licenčních podmínek spočívající ve
změně programového schématu.
Schválené změny jsou následující:
Další programové

podmínky:

Třicetiminutový program (viz programová skladba) opakující se vždy celých 24 hodin (48 repríz).
TV GIMI a.s., pro program GIMI nepřebírá žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.
TV GIMI a.s., pro program GIMI nebude vysílat informace spojené s vysílaným programem.
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Programová

skladba:

Po 18:00-So

17:59

start
18:00
18:02
18:11
18:13
18:20
18:21
18:23
18:26
18:27
18:29

stop
program
18:02 Reklamní blok
18:11 Minuty metropole
18:13 Reklamní blok
18:20 Studio G
18:21 Předpověď počasí
18:23 Reklamní blok
18:26 Kdo to ví, odpoví
18:27 Co vy na to?
18:29 Tipy na volný čas
18:30 Máte pod čepicí?

délka
02:00
09:00
02:00
07:00
01:00
02:00
03:00
01:00
02:00
01:00

So 18:00-Po 17:59
start
18:00
18:02
18:14
18:16
18:23
18:24
18:26
18:28

stop
18:02
18:14
18:16
18:23
18:24
18:26
18:28
18:30

program
Reklamní blok
MM - události týdne
Reklamní blok
Folková jíška
Předpověď počasí
Reklamní blok
Kdo to ví, odpoví
Tipy na volný čas

délka
02:00
12:00
02:00
07:00
01:00
02:00
02:00
02:00

V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze změn.

Odůvodnění:
Vzhledem ktomu, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen 13. ledna 2012.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný
účinek.
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V Praze dne: 31.1.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové a televizní
vysílání

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2012.02.28 09:24:19 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada prc rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova ifij/6,120 00 Praha 2
Tel.: + 420 274 813 830 / Fax: + L\20 274 810 885 / e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz

TV GIMI, a.s.
Neplachova 2297/1
37004 České Budějovice
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2012/319/FIA/TV
Č.j.: FIA/1900/2012
Zasedání Rady č. 10 - 2012 / poř.č.: 16

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a), b) 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"), vydává toto
rozhodnutí
Rada vydává provozovateli TV GIMI a.s., IČ 251 56 527, se sídlem České Budějovice, Neplachova
2297/1, PSČ 370 04 (licence sp. zn. 2008/215/cun/TV ze dne 8. dubna 2008, ve znění pozdějších změn)
souhlas dle § 21 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci programu GIMI prostřednictvím kabelových systémů a v systému DVB-T, dle žádosti
č.j.: 4144 ze dne 13. dubna 2012, spočívající:
a) ve změně označení názvu programu, ke dni 1. června 2012 z GIMI, na:
JIHOČESKÁ TELEVIZE (zkratka"JTV")

b) ve změně územního rozsahu vysílání jeho rozšířením,
ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu a diagramem využití
rádiových kmitočtů, ČTÚ-69 992/2012-613 ze dne 26. dubna 2012, č.j.: 4484. Územní rozsah
umožňuje využití DVB-T vysílače České Budějovice.
Diagram využití rádiových kmitočtů tvoří přílohu č. 1 rozhodnutí.

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 17. dubna 2012.
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Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném
znění.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

V Praze dne: 22.5.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové a televizní
vysílání

Přílohy: Dokument (mapa, 23.5.2012, TV GIMI a.s. - diagram využití radiových kmitočtů ČTŮ)
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Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2012.05.25 15:13:29 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Příloha k čj.: ČTU - 69 992/2012-613

měř.: 1 : 1 000 000
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qq/6,120 00 Praha 2
Tel.: 420 2jn 813 830 / Fax:
www.rrtv.cz
+

+

420 274 810 885

J7Va.s.
Neplachova 2297/1
37004 České Budějovice

Sp. zn./ldent.: 2013/702/RUD/JTV
Č.j.: RUD/4261/2013
Zasedání Rady č. 17 - 2013 / poř.č.: 31

ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 17. září 2013 toto
rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli JTV a.s., IČ 251 56 527, sídlem Neplachova 2297/1, 370 04 České
Budějovice, souhlas se změnou skutečností uvedených v licenci spis.zn. 2008/215/cun/TV k
provozování televizního vysílání programu Jihočeská televize („JTV"), respektive souhlas se
změnou znění Dalších programových podmínek a programové skladby, a to dle žádosti
provozovatele doručené Radě dne 12. srpna 2013, č.j. 8079/2013.
Provozovatel požádal Radu o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek, respektive se změnou
znění Dalších programových podmínek a programové skladby licence k provozování televizního
programu Jihočeská televize (JTV), šířeného prostřednictvím kabelových systémů a v systému DVB-T,
která mu byla udělena pod sp.zn. 2008/215/cun/TV dne 8. dubna 2008.
Schválené změny jsou následující:
Další programové podmínky:
Zpravodajsko-informační
a zábavný program zaměřený na regionální vysílání. Obsahující především tyto
typy pořadů: zpravodajství, zábavní pořad, soutěžní pořad, diskusní pořad, publicistický pořad, magazín.
Vysílání bude provozováno 24 hodin denně formou smyčky v délce 60 minut a následnými
hodinovými
reprízami (1 hodinová premiéra a následně 23 hodinových repríz). Jednotlivé pořady a jejich části se
v rámci hodinového programu mohou opakovat.
Hlavní zpravodajská relace a plánované pořady lze přerušit zařazením vysílání o aktuálním dění
v regionu (např. povodňové zpravodajství, informace o dopravních uzávěrkách, sněhových
kalamitách
apod.). V průběhu budou do vysílání zařazovány aktuální textové informace do „kraulu"
umístěného
v dolní části obrazovky a další informační grafikou.
Programová

4261-1

skladba:

Start
18:00
18:10
18:12
18:22
18:24
18:28
18:30
18:40
18:42
18:52
18:54
18:58

Stop
18:10
18:12
18:22
18:24
18:28
18:30
18:40
18:42
18:52
18:54
18:58
19:00

Vysílací blok
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Program
Regionální zpravodajství
Reklamní blok
Diskusní pořad/Publicistika/Magazín
Reklamní blok
Regionální informační servis - kultura, sport apod.
Reklamní blok
Regionální zpravodajství
Reklamní blok
Diskusní pořad/Publicistika/Magazín
Reklamní blok
Regionální informační servis - kultura, sport apod.
Reklamní blok

Délka
10:00
02:00
10:00
02:00
04:00
02:00
10:00
02:00
10:00
02:00
04:00
02:00

Dominantním formátem je žánr uvedený v rámci vysílacího bloku jako první v pořadí.
Časy a délky jednotlivých bloků jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu Jihočeské televize nebude zařazována
vysílání.

část programu převzatého

od jiného

provozovatele

Údaje o případných dalších službách přímo souvisejících s programem:
Elektronický programový průvodce se základními informacemi

o Jihočeské

televizi.

V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze změn.

Odůvodnění:
Vzhledem ktomu, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění rozhodnutí
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený
se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen 2. září 2013.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.
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V Praze dne: 17.9.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni

RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

JEDN. IDENT.:

RRTV-5211054

VÁŠ DOPIS ZN.:
NASEČ. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY

RRTV/2654/2016-RUD
2016/641 /RUD/JTV
15-2016/ poř.č. 45

VYŘIZUJE:

Analytický odbor

DATUM, MÍSTO:

23.8.2016, Praha

JTVa.s.
Křižíkova 1696/0
37001 České Budějovice
Česká republika

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d), s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala
dne 23. srpna 2016 toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli JTV a.s., IČ 251 56 527, sídlem Křižíkova 1696, 370 04 České
Budějovice, souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn. 2008/215/cun/TV k
provozování televizního vysílání programu Jihočeská televize („JTV"), spočívající v úpravě
hlavního jazyka vysílání a změně znění Dalších programových podmínek, respektive programové
skladby, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 1. července 2016, č.j. RRTV/5130/2016P, ve znění doplnění žádosti doručené Radě dne 3. srpna 2016, č.j. RRTV/5874/2016-P.
Dne 1. července 2016 byla Radě doručena žádost provozovatele, JTV a.s., IČ 251 56 527, sídlem
Křižíkova 1696, 370 04 České Budějovice, o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek.
Provozovatel je držitelem licence k provozování televizního vysílání programu Jihočeská televize („JTV")
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a v systému DVB-T. Licence byla udělena pod spis.zn.
2008/215/cun/TV.
Ze žádosti provozovatele nebylo zřejmé, o jaké změny a v jakém rozsahu žádá, žádost mimo jiné
obsahovala nové znění základní programové specifikace, kterou však nelze dle ustanovení § 21 zákona
č. 231/2001 Sb., měnit. Ze žádosti nebylo patrno, zda provozovatel kromě změny dalších programových
podmínek (respektive programové skladby) žádá též o změnu územního rozsahu vysílání, zda žádá o
specifikaci hlavního jazyka vysílání, zda žádá o změnu údajů o části programu převzatého od jiného
provozovatele a konečně zda žádá o změnu údajů o službách přímo souvisejících s programem.
S ohledem na uvedené Rada správní řízení přerušila a vyzvala provozovatele k odstranění nedostatků
žádosti. Pro odstranění nedostatků žádosti stanovila Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení usnesení o
přerušení správního řízení. Toto usnesení bylo provozovateli doručeno dne 22. července 2016.
Dne 3. srpna 2016 bylo Radě doručeno doplnění žádosti provozovatele o změnu licenčních podmínek,
respektive odstranění nedostatků původní žádosti.
Rada žádost, ve znění jejího doplnění, projednala na svém 15. zasedání, konaném dne 23. srpna
2016, a s požadovanou změnou licenčních podmínek vydala souhlas.
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Schválené změny jsou tedy následující:
Hlavní jazyk vysílání: čeština
Další programové podmínky (nahrazují
rozsahu):

původní

znění

Dalších

programových

podmínek

v celém

„Program Jihočeské televize bude sestaven z jednoho bloku pořadů o celkové délce 30 až 60
minut, který bude nepřetržitě vysílán ve smyčce. Smyčka bude aktualizována min. 1x denně
s premiérou v 17:00 hodin. Převažujícím žánrem ve vysílání budou pořadu informačně-zábavního
charakteru s regionálním zaměřením.
Každý jeden blok bude vždy obsahovat zpravodajství a některý či všechny prvky v z níže
uvedených programových formátů:
• zpravodajství
• publicistické pořady
• tematické magazíny
• kultura a sport
• informační grafika a dění v regionu
•
vlastní upoutávky
• reklama"
V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze změn.

Odůvodnění:
Vzhledem ktomu, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění rozhodnutí
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený
se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 4. července 2016.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Jedn. identifikátor 255384 - RRTV
Naše č. j.
RRTV/14248/2017-fia
Sp. zn.
RRTV/2017/833/fia
Zasedání Rady
17-2017/poř. č. 14
Vyřizuje:

ORVL – OLR

Datum, místo

10. října 2017, Praha

JTV a.s.
IČ: 251 56 527
Křižíkova 1696, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice

Rozhodnutí o prodloužení licence

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 zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 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 í:

Rada prodlužuje provozovateli JTV a.s., IČ: 251 56 527, se sídlem Křižíkova 1696, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu
platnosti licence, sp. zn.: 2008/215/cun/TV, č.j.: cun/2608/08, ze dne 8. dubna 2008, ve znění
pozdějších změn, k provozování regionálního televizního vysílání programu JIHOČESKÁ
TELEVIZE ("JTV"), o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 6. září 2017, č.j.:
RRTV/12909/2017-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 29. září 2017, č.j.: RRTV/13714/2017vra.

Odůvodnění:
Účastník řízení, provozovatel JTV a.s., IČ: 251 56 527, se sídlem Křižíkova 1696, České
Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, je provozovatelem televizního vysílání programu
JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), šířeného prostřednictvím kabelových systému a zemského
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence
udělené rozhodnutím Rady, sp. zn.: 2008/215/cun/TV, č.j.: cun/2608/08, ze dne 8. dubna 2008,
ve znění pozdějších změn, platné do 23. dubna 2020.

Dne 6. září 2017, č.j.: RRTV/12909/2017-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 29. září 2017,
č.j.: RRTV/13714/2017-vra, požádal provozovatel JTV a.s., o prodloužení doby platnosti licence
o 12 let, tj. do 23. dubna 2032.
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence.
Účastník řízení uhradil dne 5. září 2017 správní poplatek ve výši 50 000,- Kč a dne 22. září 2017
nedoplatek správního poplatku ve výši 40 000,- Kč (celkem 90 000,- Kč), stanovený podle zákona
č. 634/2004 Sb., v platném znění za prodloužení doby platnosti oprávnění k regionálnímu
televiznímu vysílání.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

