
Účastník řízení: 

CZECH INFOLINE s.r.o. 

Amer ická 2454/49 

301 00 Plzeň - město 

L J 
Rozhodnutí o udělení licence 

Č . j . : Ru/88/03 /í^f 
Zasedání Rady 7/ bod 34 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 
§ 5 písm. b), § 18 odst. 4 a § 25 a § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení 
§ 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnost i CZECH INFOLINE s.r.o., se s íd lem v Plzni, Amer ická 2454/49, 
IČ: 25243403, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prost řednic tv ím kabelových 
sys témů. Licence se uděluje na dobu urč i tou, a to na dobu 12 let od právní moc i tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 
TV Mariánské Lázně 

- program je vysílán ve dvou mutacích, a to pro lázeňské hosty a pro obyvatele Mariánských Lázní 

Územní rozsah vysílání tv programu : 
Mariánské Lázně - kanálové obsazení S 4 (kabelové systémy provozované Czech Infoline, s.r.o.) 

LD Hvězda, Skalník, Neapol, Nové Lázně, Labe, Margareta, Svoboda. Pacifik 
Astoria, Hotel Paříž, Ulrika, Acropolis, Centrální Lázně, Vítkov, Berounka, Vltava, 
Hotel Koliba, Karlovarská 200, 203, 306, 402; 

Mariánské Lázně - kanálové obsazení S 17 (kabelové systémy provozované SBD Život) 
Třebízského ul., Úšovice, Bezejmenná, Třešňovka, Panská Pole, Slovan, Butterfly a 
okolí; 

Mariánksé Lázně - kanálové obsazeni S 17 (kabelové systémy provozované Josefem Švandou) 
Anglická, Hlavní, Chebská, Ruská, Mladějovského, Plzeňská. 



Časový rozsah vysílání programu: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

m Infokanál 

Příloha č. 1 o dvou stranách, která představuje programovou specifikaci televize, je nedílnou součásti tohoto 
rozhodnuti. 

Odůvodnění: 

Účastník řízeni je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/163/00, ve znění zaregistrovaných změn. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatel vysílání v kabelovém systému nebo 
prostřednictvím družice požádá o licenci k těm programům, které nejsou převzaté; žádost je třeba podat do 
12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. 

V této souvislosti požádal účastník řízení Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 14. 6. 2002, zaevidovaným v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2413, ve znění pozdějších doplňků, jakožto žádost o licenci č. NP 0065. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
Kopie Společenské smlouvy ze dne 18. 4. 2000, ve znění pozdějších změn; 
výpis z obchodního rejstříku ze dne 27. 3. 2002, vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, 
vložce 12297; 
výpisy z evidence Rejstříku trestů jednatelů; 
potvrzení Finančního úřadu v Plzni, že plátce nemá evidovány ke dni 5. 3. 2002 daňové 
nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR; 
potvrzeni VZP ČR, okresní pojišťovny v Plzni ze dne 13 .5 .2002, potvrzení České národní 
zdravotní pojišťovny ke dni 14. 5. 2002, že u plátce nebyl zjištěn nedoplatek pojistného ani 
nedoplatek penále z prodleni; 
čestné prohlášení žadatele, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné a zdravotní 
pojištění u ostatních orgánů; 
potvrzeni Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město ke dni 14. 5. 2002, že plátce 
nemá splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti; 
čestné prohlášení, že na majetek společnosti nebyl ke dni podání žádosti o licenci prohlášen 
konkurz ani zahájeno konkurzní řízení ani řízeni o vyrovnání a že nebyl podán návrh na vstup 
společnosti do likvidace, že společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace, že 
společnost není společníkem provozovatele vysíláni ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem ze zákona; 
návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání. 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 1. 4. 2003, 
Rada konstatovala, že účastník řízeni jednal ve shodě s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., 
že podal žádost ve lhůtě stanovené v zákoně, že 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 
ustanoveni § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona. Rada žádosti o uděleni licence vyhověla a předmětnou licenci 
udělila v souladu s § 12 odst. 5 písm. b) na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnuti. 



Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinnosti zákona č. 231/2001 Sb., a že tento zákon mu ukládá povinnost požádat o licenci k programům, jež 
nejsou převzaté, a jedná se tudíž o změnu, která je důsledkem rozhodnutí z úřední moci, v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je 
osvobozen od zaplaceni správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávněni k provozování 
televizního vysílání ve výši 50.000,- Kč. 

Jelikož se však nejedná o prostou transformaci výše uvedených původních registrací provedenou v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 1 zákona, nýbrž o transformaci spojenou se změnou původních registrací, 
spočívající v rozšíření o nové programy, a to o vysílání infokanálů ve vybraných obcích, zaplatil účastník 
řízení dne 12. 3. 2003 správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 1. 4. 2003 

Poučení: 

Ing. Martin Muchka 



Př í l oha č. 1 

Ru/88/03 

P r o g r a m i n f o k a n á l u TV Mariánské Lázně 

INFORMAČNÍ KANÁL - lázeňští hosté „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ" 
logo: fontána 
časový rozsah vysí lání: 24 h denné 
kanálové obsazení: kanál S 4 
Tento kanál se skládá z obrazové části a interaktivního teletextu. 
a) V obrazové části jsou multimediální formou prezentovány aktivity v městě Mariánské Lázně. Obraz i tele
text jsou nabízeny ve třech jazykových mutacích (CJ, AJ, NJ). Pomocí fotografií, textů a AV sekvencí přibli
žujeme divákovi atraktivní místa i okolí. 
b) Teletextová část je přizpůsobena místním podmínkám a koresponduje s obsahem obrazového vysíláni. 
Mohou tak být provedeny odkazy mezi obrazem a teletextem. 

Programová skladba 

Lokální vysíláni šířené v sltlch TKR je zaměřené především na obyvatele města. Jedná se o původní 
tvorbu vlastního televizního studia a vlastni redakce. Jednotlivé pořady seznamuji obyvatele města na
příklad se spolky, upozorňuji na plánované veřejné akce a přinášejí o nich reportáže. V publicistické části 
se věnuji činnosti mlstnl samosprávy. Této praxi hodlá provozovatel TV Mariánské Lázně pokračovat. 

Vysílací schéma 

Televize Mariánské Lázně bude i nadále vysílat podle současného platného vysílacfho schématu. Vysí
láni bude aktualizováno jednou týdně vždy v pondělí ráno. Skládá se z dominantního bloku moderované
ho zpravodajství. Tento blok by později mohl přejit na denní aktualizaci, (cca 5 min). Dále budou násle
dovat publicistické bloky na témata sport, aktuálně, historie, kultura, radnice, (cca 15min). Závěr vysíláni 
bude doplněn o informační stránky a reklamní bloky. 

Celý program (tzn. počínaje zpravodajstvím přes jednotlivé rubriky až po závěrečný blok reklam) je vysí
lán po celých 24 hodin denné v nepřetržitém „programovém bloku". Postupně by se vysílací schéma 
mělo naplňovat do podoby vysílacího schématu TV Mariánské Lázně, nabídnout 

obyvatelům ucelený 60 minutový program týdně. 
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P ř í l o h a č. 1 

Ru/88 /03 

INFORMAČNÍ KANÁL - obyvatelé „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ" 
logo: fontána 
časový rozsah vysí lání: 24 h denně 
kanálové obsazení: kanál S 17 

Celý program (tzn. počínaje zpravodajstvím přes jednotlivé rubriky až po závěrečný blok reklam) je vysílán 
po celých 24 hodin denně v nepřetržitém „programovém bloku" sestávajícím z kombinace obrazové a textové 
části. 

Vysílání TV Mariánské Lázně je informační smyčka v ČJ, NJ a AJ. Tato smyčka je vysílána dle následu
jícího vysílacího schématu: 

VYSÍLACÍ SCHÉMA TV MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ 

0 UVODNl BLOK 

5 aktuální informace 

10 TELESHOPING 

15 INFORMAČNÍ KAPITOLY 

20 zdrav! 

25 kultura 

30 sport 

35 výlety 

40 reklama 

45 

50 

55 

60 

INFORMAČNÍ KANÁL TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ nabízí prostřednictvím video a grafických bloků infor
mace o aktuálním děni ve městě. V ucelených informačních kapitolách poskytuje Informace v oblastech: 
zdrav! 
kultury 
sportu 
výletech 

Smyslem vysílání je dát informaci návštěvníkům Léčebných Lázni a.s., o možnostech využiti volného času 
při jejich lázeňských pobytech. 

Informace jsou podávány také prostřednictvím teletextu. Zde jsou popsány možnosti využiti volného času 
v návaznosti na obrazovou část vysíláni. Teletext je také v třech jazycích. 



R a d a pro rozhlasové a le lovi 
lasové a televizní vysí láni R| 
I PNÍM 7 Skrtlovs AAK. Pralia 2. 120 <XĚ 
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Sp . zn . / lden t . : 2010/505/FIA/CZE 
Naše z n . : FIA/1969/2010 CZECH INFOLINE s . r .o . 
Z a s e d á n í Rady č. 13 - 2010 / poř.č.: 47 IC: 252 43 403 

Amer ická 2454/49 
30100 Plzeň, okres Plzeň-město 
Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 
21 odst. 1 písm. c) a d) 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 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádost i o l icenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. 
Ru/88/03/799 ze dne 1. dubna 2003, ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, 
společnost CZECH INFOLINE s.r.o., dopisem doručeným Radě dne 28. května 2010, č.j. 4479, ve 
znění doplnění ze dne 31. května, č.j. 4534 a 9. června 2010, č.j. 4826, která spočívá: 

1) ve změně územního rozsahu licence u obou mutací programu TV Mariánské Lázně: 

A) INFORMAČNÍ KANÁL - lázeňští hosté „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ." kabelové svstémv: 
CZECH INFOLINE, s.r.o. jeho rozšířením, o katastrální území: 
634646 - Františkovy Lázně ( Lázně Františkovy Lázně a.s.), 
656437 - Jáchymov ( Léčebné lázně Jáchymov a.s. ), 
663433 - Karlovy Vary (Imperiál Karlovy Vary a.s., Úřad práce Karlovy Vary), 
691585 - Mariánské Lázně (MěÚ Mariánské Lázně); 

B) INFORMAČNÍ KANÁL - obyvatelé „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ," 
kabelové systémy: RIO Media a.s., a) rozšířeni o katastrální územi: 
741647 - Roudnice nad Labem, 
763691 - Štětí i, 
798843 - Š t ě t í - II; 

kabelové systémy: Kabelová televize Mariánské Lázně s.r.o., rozšíření o katastrální území: 
691585 - Mariánské Lázně; 

b) zrušení vysílání v kabelových systémech p. Josefa 
Švandy v rozsahu kabelových systémů v Mariánských 
Lázních z důvodu úmrtí provozovatele; 
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2) ve změně l icenčních podmínek u obou mutací programu TV Mariánské Lázně, a to: 

1) Nová podoba l icenčních podmínek programu TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - lázeňští hosté: 

a) Program je vysílán ve čtyřech jazykových mutacích: ČJ, NJ, AJ, RJ 

b) Program je vysílán na těchto kanálových pozicích: 

S04 - kombinace čtyř jazykových mutací 
S06 - český jazyk 
C27 - německý jazyk 
C26 - anglický jazyk 
C31 - ruský jazyk 

c) Programová skladba: 
Vysílání probíhá nepřetržitě 24 hodin v informační smyčce o délce v rozmezí od 15 - 30 
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. 
Teletextové vysíláni: koresponduje s obrazovým vysíláním; počet stránek 1 - 999, 
s možností odkazů mezi obrazem a teletextem. 

d) Programová nabídka: 
Informace o aktuálním dění ve městě prostřednictvím video a grafických bloků s cílem 
poskytnout návštěvníkům lázni informace o možnostech využití volného času při jejich 
lázeňských pobytech. 

Jednotlivé informační kapitoly zahrnuji např. oblasti: 
Zdraví 
Kultura 

- Sport 
Výlety 

2) Nová podoba l icenčních podmínek programu TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - obyvatelé 
města: 

a) Program je vysílán v českém jazyce. 

b) Program je vysílán na této kanálové pozici: S8 

c) Programová skladba: 
Vysílání probíhá nepřetržitě 24 hodin v informační smyčce o délce v rozmezí od 1 5 - 3 0 
minut, která sestává z obrazové a textové části. Vysílání se aktualizuje 1x týdně. 

d) Programová nabídka: 
Lokální vysíláni šířené v sítích TKR je zaměřené především na obyvatele města a okolí. 
Jedná se o původní tvorbu vlastního televizního studia a vlastní redakce. Jednotlivé 
pořady seznamují obyvatele města například se spolky, upozorňují na plánované veřejné 
akce a přinášejí o nich reportáže. V publicistické části se věnují také činnosti místní 
samosprávy. 
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Program se skládá z dominantního bloku moderovaného zpravodajství. Dále následují 
publicistické bloky např. na téma: 
- Sport 

Aktuálně 
Historie 
Kultura 
Radnice 

Toto vysílání je doplněno reklamními bloky a informačními stránkami. 

Tímto novým zněním se nahrazuje dosavadní pří loha č. 1 l icence č.j. Ru/88/03/799. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 21 . května 2010. 

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. 

P o u č e n í : 

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. 

V Praze dne: 22.6.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.07.01 11:22:42+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^ ggg g Location: Praha 
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S p . znVIdent.: 2010 /873 /hru /CZE 
Naše zn . : hru/3190/2010 C Z E C H I N F O L I N E s . r .o . 
Zasedání R a d y č. 16 - 2010 / poř .č . : 130 IC: 252 43 403 

Amer ická 2454/49 
30100 Plzeň, okres Plzeň-město 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysí lání (dále j en Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 
2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních s lužbách na vyžádání (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.) , § 14 odst. 1 p ísm. f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysí lání a o změně dalších zákonů , v p latném znění (dále j en 
zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
vydala toto 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysí lání doplňuje provozovatel i C Z E C H INFOLINE s.r.o., IČ: 
25243403, územní rozsah vysí lání l icence č. j .Ru/88/03 k provozování televizního vysí lání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

Číslo Název katastrálního Název obce Okres 
katastrálního území 
území 
634646 Frant iškovy Lázně Frant iškovy Lázně Cheb 
656437 Jáchymov Jáchymov Karlovy Vary 
663433 Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary 
691585 Mar iánské Lázně Mar iánské Lázně Cheb 
741647 Roudnice nad 

Labem 
Roudnice nad Labem Litoměřice 

763691 Stětí I Stětí Li toměřice 
798843 Stětí II Štětí Li toměřice 

Odůvodnění : 
Provozovatel televizního vysí lání prostřednictvím kabelového sys tému, v jehož l icenci není 
územní rozsah vysí lání s tanoven údaji podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., je 
povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnost i zákona č. 132/2010 Sb., 
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení l icenčních podmínek. Rada l icenci 
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provozovatele televizního vysí lání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy j í byly tyto údaje doručeny. 
Provozovatel dne 5.8.2010, č.j . 6570, doruči l Radě výčet katastrálních území a okresů dle § 
14 odst. 1 p ísm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost s tanovenou v § 21 odst. 2 
zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, j ak j e uvedeno ve 
výroku. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ža lobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.20 10:44:08 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

CZECH INFOLINE s.r.o. 
Klatovská třída 1460/83 
30100 Plzeň 

Sp . zn . / lden t . : 2014/1180/FIA/CZE 
Č. j . : F IA/4581/2014 
Z a s e d á n í Rady č. 23 - 2014 / po ř .č . : 16 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. a), c), d) 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 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto 

Rada uděluje provozovatel i , společnost i CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 252 43 403 se sídlem Klatovská 
třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádost i o 
l icenci , č.j. Ru/88/03/799 ze dne 1. dubna 2003 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně podle 
§ 21 odst . 1 písm. a), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti č.j. 10063 ze dne 20. listopadu 2014 
ve znění upřesnění č.j.: 10579 ze dne 2. prosince 2014, a to: 

1) ve změně označení názvu programu TV Mariánské Lázně z INFORMAČNÍ KANÁL - lázeňští 
hosté „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ" na: 

2) ve změně územního rozsahu vysílání programu INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP na: 
634646 - Františkovy Lázně, okres Cheb, 
656437 - Jáchymov, okres Karlovy Vary, 
663433 - Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, 
691585 - Mariánské lázně, okres Cheb 

3) ve změně l icenčních podmínek programu TV Mariánské Lázně: INFORMAČNÍ KANÁL -
obyvatelé „TV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ", a to: 

r o z h o d n u t í : 

INFORMAČNÍ KANAL - CZECH TIP (logo: iCZECH TIP) 

zrušení verze programu 

TV Mariánské Lázně: INFORMAČNÍ KANÁL - obyvatelé „TV MARIÁNSKÉ LAZNE' 
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4) ve změně dalších programových podmínek programu INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP 
na: 

Nové znění: 

Program se skládá z obrazové části a textové části, případně interaktivního teletextu. 

a) V obrazové části jsou formou video, textových a graf ických bloků presentovány aktivity v 
lokalitách Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Jáchymov 

b) Teletextová část ie přizpůsobena místním podmínkám a koresponduje s obsahem obrazového 
vysílání. Mohou tak být provedeny odkazy mezi obrazem a teletextem. 

Programová skladba 

Lokální vysílání šířené v sítích TKR je zaměřené na cílovou skupinu lázeňských hostů. Jedná se o 
původní tvorbu vlastního televizního studia a vlastní redakce. 

INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP nabízí prostřednictvím video, textových a grafických bloků 
informace o aktuálním dění v jednotlivých lokalitách "územního rozsahu vysílání". Také informuje 
lázeňské hosty o atraktivních destinacích České Republiky s nabídkou využití volnočasových aktivit. 

V ucelených informačních kapitolách poskytuje informace zejména v těchto oblastech: 

- zdraví 
- kultura a kulturní akce 
- památky 
- zajímavé turistické cíle 
- aktivity pro rodiny s dětmi 
- sport 
- výlety 
- atd. 

Smyslem vysílání je dát informaci návštěvníkům léčebných lázní o možnostech volného času při jejich 
lázeňských pobytech. 

Informace mohou být podávány také prostřednictvím teletextu. Zde jsou popsány možnosti využití 
volného času v návaznosti na obrazovou část vysílání, teletext je také ve více jazycích. Počet stránek 
podle množství nabízených aktivit. 

V ostatních částech zůstávají l icenční podmínky beze změny. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení dne 21 . listopadu 2014 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. 



P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí 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 rozhodnutí. Podání žaloby má 
odkladný účinek. 

V Praze dne: 16.12.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2014.12.23 17:36:50 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

CZECHINFOLINE s.r.o. 
Klatovská třída 1460/83 
30100 Plzeň 
Česká republika 

Sp . zn . / l den t . : 2015 /125 /SMU/CZE 
Č. j . : RRTV/837/2015-SMU 
Z a s e d á n í Rady č. 4 - 2015 / poř .č . : 27 

R o z h o d n u t í o p r o d l o u ž e n í l i c e n c e 

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 

Rada prodlužuje provozovateli CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403 se síd lem: Klatovská třída 
1460/83, 301 00 Plzeň, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence č.j. 
Ru/88/03/799 ze dne 1. dubna 2003, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 3. února 2015, č.j. 
R RTV/1408/2015-P. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, právnická osoba CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403 se s íd lem: Klatovská třída 
1460/83, 301 00 Plzeň, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/88/03/799 ze dne 1. dubna 2003, platné 
do 13. dubna 2015. 

Dne 3. února 2015, č.j. RRTV/1408/2015-P, požádal provozovatel CZECH INFOLINE s.r.o., 
IČ: 25243403 o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. do 13. dubna 2027. 

Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění za prodloužení platnosti oprávnění k televiznímu vysílání, dne 3. února 2015. 

r o z h o d n u t í : 
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Poučení: 

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

V Praze dne: 17.2.2015 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.02.22 19:17:54 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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