
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.c2, http://www.rrlv.cz 

r 
Účastník řízení: 

CABTEL mont Zl ín, s. r. o. 

Javorová 4523-4 
760 05 Zlín 

L 

Rozhodnutí o udělení licence 

Č.j.: Ru /59 /03 /^^ 
Zasedání Rady 4/ bod 32 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje 
jednatel. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 
§ 5 p í s m . 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 CABTEL mont ZLÍN, s. r. o., se sídlem ve Zlíně, Javorová 4523/4, IČ: 60696346, 
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 t oho to rozhodnut í . 

Označení (název) programů: 
.Infokanál Držková 
Infokanál Kašava 
Infokanál Opatovice 
Infokanál Prusovice 
Infokanál Sehradice 
Infokanál Slopné 
Infokanál Soběchlepy 
Infokanál Újezd u Valašských Klobouk 
Infokanál Vlčková 
Infokanál Vysoké Pole 

Územní rozsah vysílání tv programů: 
Držková 
Kašava 
Opatovice 
Prusovice 
Sehradice 
Slopné 
Soběchleby 
Újezd u Valašských Klobouk 
Vlčková 
Vysoké Pole 

Pro obce Kašava, Vlčková a Držková je informační kanál společný. Odbavovací pracoviště se nachází na 
OÚ Kašava. Vysílací smyčku tvoří tři samostatné celky, které jsou určeny pro každou lokalitu zvlášť a jsou 
samostatně označeny (Infokanál Kašava, Infokanál Vlčková, Infokanál Držková). 

mailto:info@rrtv.c2
http://www.rrlv.cz


Časový rozsah vysílání programů: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

• Informační kanály 

Obsahem jsou sdělení obecních úřadů o dění v obci, obecní vyhlášky, bezplatná občanská inzerce, konání 
různých kulturních akcí, ordinační hodiny lékařů, odjezdy dopravních prostředků. 
Tyto zprávy tvoří smyčku, která běží 24 hodin na svých přidělených kanálech. Infokanály Kašava, Vlčková, 
Držková, Opatovice, Újezd u Val. Klobouk a Vysoké Pole vysílají smyčku o délce do 40 min.; infokanály 
Prusinovice, Soběchleby, Sehradice a Slopné vysílají smyčku o délce do 30 min. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/73/96, 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 20. 6. 2002, zaevidovaným v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2472, ve znění pozdějších doplňků, jakožto žádost o licenci č. NP 0068. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
Kopie Společenské smlouvy ze dne 9. 2.1994 ve znění pozdějších změn; 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14246, ze dne 
22.8. 2002; 
výpis z evidence Rejstříku trestů jednatelů; 
potvrzení Finančního úřadu ve Zlíně, že plátce nemá ke dni 30. 7. 2002 na daňových účtech 
nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR; 
potvrzení VZP ČR, okresní pojišťovny ve Zlíně ze dne 30.7. 2002, potvrzení Zdravotní pojišťovny 
METAL - ALIANCE ze dne 1. 8. 2002, že u plátce nebyl zjištěn nedoplatek pojistného ani 
nedoplatek penále z prodlení; 
čestné prohlášení žadatele, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné a zdravotní 
pojištění u ostatních orgánů; 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně ke dni 23. 7. 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 řízení 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 vysílání 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 18. 2.2003, 
Rada konstatovala, že účastník řízení 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 ustanoveni § 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 žádostí o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci 
udělila v souladu s § 12 odst. 5 písm b) na dobu určitou, a to 12 let od právní mocí rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení byl provozovatelem vysílání na základě registrace před 
účinností 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 mocí, v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je 
osvobozen od zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění 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 9. 7. 2002 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 18. 2. 2003 

Poučení: 

pro rozhla ; 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízeni: C A B T E L mont 1 
ZLÍN, s.r.o. 
IČ 60696346 
Školní 234 
763 16 Slušovice 

L J 
O S V Ě D Č E N Í 

Spis. zn.: 2006/477/zem/CAB 
Č.J.: zem/ fifVfjhé 
Zasedání Rady 14/poř. č. 37 
Vyřizuje: Blanka Zemanová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada"), v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 
Sb. správního řádu, vydala dne 1 . srpna 2006 toto o s v ě d č e n í : 

Dnem 30. června 2006 zanikla, na základě Vaší žádosti ze dne 13. července 2006, č.j. 5165, v souladu 
s ustanovením § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. (dále jen .zákon č. 231/2001 Sb."), platnost části 
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělené na 
základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/34/96 ze dne 25. června 1996, 

Radě bylo dne 13. července 2006, č.j. 5165, doručeno Vaše oznámení o ukončení televizního vysílání 
programu s názvem Infokanál Vysoké Pole vysílaného prostřednictvím kabelových systémů na základě 
licence udělené rozhodnutím Rady č.j. Ru/34/96 ze dne 25. června 1996. 

Rada vzala Vaši žádost na svém 14. zasedání konaném ve dnech 1 . - 2 . srpna 2006 na vědomí. 

Podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a 
o změně dalších zákonů, zaniká platnost licence dnem, ke kterému provozovatel s licencí požádal o 
ukončení vysílání. 

V Praze dne 2. srpna 2006 

pro katastrální území Vysoké Pole v rozsahu programu Infokanál Vysoké Pole. 
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Účastník řízení; 

C A B T E L mont ZL ÍN , s . r .o . 

IČ: 60696346 
Školní 234 
763 15 Slušovice 

ROZHODNUTÍ 

Spisová značka: 2009/139/kuc/CAB 
č.j.: kud /íf š (ff 0 
Zasedáni Rady 47/poř.č. 12 
Vy rizuje.F. Kučera 

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 provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o zrněné 
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"), vydala 

s o u h l a s 

s e změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí Č.j. Ru/59/03 ze 
dne 18. února 2003. ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, společnost CABTEL mont 
ZLÍN, s.r.o. dopisem doručeným Radě dne 2. února 2009 č.j. 756, spočívající ve 

zrněné licenčních podmínek zařazením nového programu: 

Název programu: Infokanál Malhostovice 

Časový rozsah vysílání: 24 h 

Územní rozsah vysílání: katastrální území Malhostovice 

Základní programová specifikace: Informační kanál 

Program: 

Obsahem jsou sdělení obecního úřadu o děni v obci, obecní vyhlášky, odjezdy dopravních 

prostředků, ordinační doby lékařů, oznámení o konání kulturních a sportovních akci, bezplatná 

občanská inzerce. Tyto zprávy tvoři smyčku, která běží 24 hodin denně. Délka smyčky je 30 - 40 



minut. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 4. února 2009. 

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

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 17. února 2009 

Mg. Václav Žák 
/předseda Rady 

' ' o h a v e n o d n e : 

1 'H- ¿009 
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S p . znVIdent.: 20107847/FIA/CAB 
Naše zn . : FlA/2570/2010 
Zasedání R a d y č. 16 - 2010 / poř.č.: 129 

C A B T E L mont ZL IN , s . r .o . 
IČ: 60696346 
Školní 234 
763 15 Slušovice 
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 
j en zákon č. 132/2010 Sb.) , § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 
rozhlasového a televizního vysí lání a o změně dalších zákonů, v p latném znění (dále jen 
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 CABTEL mont ZL ÍN , s.r.o. , 
IČ: 60696346, územní rozsah vysí lání l icence č.j.: Ru/59/03/547 k provozování televizního 
vysí lání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

Kód k.ú. Název kat. území Okres 
690911 Malhostovice Brno - venkov 
632741 Držková Zlín 
664341 Kašava Zlín 
711543 Opatovice u Hranic Hranice 
733997 Prusinovice Kroměříž 
747106 Sehradice Zlín 
750611 Slopné Zlín 
751588 Soběchleby Přerov 
773697 Újezd u Valašských Klobouk Zlín 
783846 Vlčková Zlín 

2570-1 
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Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. zákona č. 132/2010 Sb. je provozovatel televizního vysí lání prostřednictvím 
kabelového sys tému, v jehož l icenci není územní rozsah vysí lání s tanoven údaji podle § 14 
odst. 1 p ísm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění úč inném ode dne nabytí účinnost i tohoto 
zákona, povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnost i tohoto zákona; 
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení l icenčních podmínek. Rada l icenci 
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 CABTEL M O N T ZL ÍN , s.r.o. dne 30. července 2010, pod č.j. 6320, doruči l 
Radě výčet katastrálních území a okresů dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a 
splnil tak povinnost s tanovenou v § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. Z v ý š e uvedených 
důvodů Rada rozhodla tak, j ak je 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: 2010.09.22 11:22:15 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ Location: Praha 
Zo/U-Z 



CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. 
IČ: 60696346 
Školní 234 
763 15 Slušovice 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011 /597 /zem/CAB 
Č.j.: zem/2357/2011 
Zasedání Rady č. 13 - 2011 / poř.č.: 13 

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 „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 

r o z h o d n u t í : 

Rada vydává provozovateli CABTEL mont Zlín, s.r.o., IČ 60696346, se sídlem Školní 234, Slušovice, 
PSČ 763 15, souhlas se změnou skutečnost í uvedených v žádosti o l icenci, č.j. Ru/59/03//547 ze 
dne 18. února 2003, dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/201 Sb., o kterou požádal účastník 
řízení, společnost CABTEL mont Zlín, s.r.o., dopisem doručeným Radě dne 28. června 2011, č.j. 
5317, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a l icenčních podmínek, a to: 

• ukončení vysílání programu Infokanál Opatovice určeného pro katastrální území 711543 
Opatovice u Hranic, okres Hranice, ke dn i 30. června 2011. 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. Ru/59/03//547 ze dne 18. února 2003 beze  
změny. 

Účastník řízení dne 24. června 2011 zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

O d ů v o d n ě n í : 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v 
souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 
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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: 19.7.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.07.22 10:57:00 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

2357-2 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

CABTEL montZLIN, s.r.o. 
Školní234/0 
76315 Slušovice 
Česká republika 

S p . zn./ ldent.: 2015 /107 /zem/CAB 
Č.j.: RRTV/802 /2015-zem 
Zasedání Rady č. 4 - 2015 / poř.č.: 26 

Rozhodnutí o prodloužení l i cence 

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 C A B T E L mont ZLÍN, s.r.o., IČ 606 96 346, se sídlem Slušovice, Školní 
234, PSČ 76005, podle § 12 odst 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/59/03/547 
ze dne 18. února 2003, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 30. ledna 2015, č.j. 1151. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení, společnost CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 606 96 346, se sídlem Slušovice, Školní 234, 
PSČ 76005, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 
základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/59/03/547 ze dne 18. února 2003, platné do 17. 
března 2015. 

Dne 30. ledna 2015, č.j. 1151, požádal provozovatel CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. o prodloužení doby 
platnosti licence o 12 let, tj. do 17. března 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 místnímu televiznímu vysílání, dne 28. ledna 2015. 

r o z h o d n u t í : 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí 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 19:15:49 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

J E D N . IDENT.: RRTV-4544103 C A B T E L mont ZLIN, s.r.o. 
Školní 234/0 
76315 Slušovice 
Česká republika 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/2461/2015-FIA 
2015/525/FIA/CAB 
12-2015/ poř.č. 37 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 30.6.2015, Praha 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. 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 provozovateli, společnosti C A B T E L mont ZLÍN, s.r.o., IČ: 606 96 346 se sídlem 
Slušovice, Školní 234, PSČ 763 15, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/59/03/547 ze dne 18. února 2003, ve 
znění pozdějších změn, dle žádosti ze dne 11. června 2015, č.j.: RRTV/5341/2015-P, spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to: 

Ukončení vysílání programu: Infokanál Malhostovice, 

k.ú. 690911 Malhostovice, okres Brno - venkov, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ke dni 
30. června 2015. 

Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat 
Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci. 

Účastník řízení dne 11. června 2015 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. 

r o z h o d n u t í : 

V ostatních částech zůstávají l icenční podmínky beze změny. 
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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. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Mgr. Martin Bezouška 
Date: 2015.07.02 13:28:18 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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