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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), 
§ 18 a § 25 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 ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto 

 
rozhodnutí: 

 
Rada uděluje právnické osobě, společnosti TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, se 
sídlem: Most – Velebudice, Obchodní 41, PSČ: 434 01, licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let, od právní moci tohoto 
rozhodnutí. 
 
 
Označení (název) programu:  

TV DAKR 

 

Základní programová specifikace:  

Zpravodajský – informačně zábavní program 

 

Časový rozsah vysílání:  

24 hodin denně 

 

Identifikace přenosového systému: 
vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internetu  
 
Informace o přístupu k vysílání:  
www.dakr-tv.cz 
 
Hlavní jazyk vysílání:  
český jazyk 

 

 

 
TV PRODUKCE DAKR s.r.o. 
IČ: 28696921  
Obchodní 41 
434 01  Most – Velebudice  
 
 

http://www.dakr-tv.cz/


 
Výčet států, na jejichž území má  být  vysílání zcela nebo převážně směrováno: 
Česká republika, Spolková republika Německo 
 
Obsah programu bude totožný s obsahem programu TV DAKR, šířeným prostřednictvím vysílačů 

na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2013/6/sve/TVD ze dne 14. května 2013  a ve 

znění pozdější změny sp. zn. RRTV/2017/714/zem, č.j. RRTV/13055//2017-zem ze dne 12. září 

2017, a to: 

24 hodin probíhající zpravodajství a publicistika z regionu západní části Ústeckého kraje. 

Programové schéma obsahuje 24 hodinové vysílání smyčky ve stopáži 30 až 90 minut 

sestaveného z následujících bloků: 

 Regionální zpravodajství, publicistika, případná možnost zařazení přímého přenosu a 

záznamu ze sportovních kulturních a společenských akcí včetně diskuzních pořadů. 

 Dále mohou být do programu zařazeny hudební pořady, krátké dokumentární filmy. 

 

Smyčka bude aktualizována 1x denně s premiérou v 16:00 hod. 

Vysílání programu bude obsahovat obchodní sdělení. 

 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Žádná část programu nebude převzata od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o službách přímo souvisejících s programem: 

V případě přímých přenosů využívání telefonátů z mobilních nebo pevných telefonních 
linek. 
 
Obrazové kontakty s diváky při studiových pořadech prostřednictvím skypu. 
 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl 

a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci 

Provozovatel bude plnit podmínky dle ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Společnost TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, se sídlem: Most – Velebudice, 
Obchodní 41, PSČ: 434 01,  požádala Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu TV DAKR, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, v souladu se 
zněním zákona  č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 15. února 2018 pod č.j. 
RRTV/6493/2018-vac a jejím doplněním č.j. RRTV/7521/2018-vra doručeným dne 27. února 
2018. 
 



Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 19. února 2018. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o 
licenci. Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci. 

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci žadateli o licenci neudělí 
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná 
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. zákona č. 231/2001 Sb. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne  
20. března 2018, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení 
podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti 
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) 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 ustanovením § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od 
právní moci rozhodnutí. 

 

 

Poučení: 

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. 

Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen 
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s 
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, 
a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání. 

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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