
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha fO, tel.: +420 2 74S! 3830, fax: +420 2 748? 0885. e-mail: fnfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení. Karel Soukup 
IC 12870188 
Na Cechu, Mírová 127 
357 35 Chodov 

L J 

Rozhodnutí o udělení licence 

Spis. zn.: 2006/933/zem/SOK 
Čj.: zem/Wr / í f e / 
Zasedání Rady 22/por. č. 2 
Vyřizuje: Blanka Zemanová 
Schválil: Mgr. J. Hrubá / 

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., o 
správního řádu, vydala dne 5. prosince 2006 toto 

Rada u d ě l u j e fyzické osobě Karlovi Soukupovi., ÍČ 12870188, bytem Na Cechu, Mírová 127, 357 35 
Chodov, l 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. 

Územní rozsah vysíláni tv programu: 
Kabelové systémy provozované Josefem Švandou, IČ 12282235, provozovatelem s registrací č.j. Rg/3/96 
dle zákona č. 231/2001 Sb., v katastrálním území Horní Slavkov 

Časový rozsah vysílání programu; 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Městský infokanál - převažujícím žánrem v celku programové skladby bude zpravodajství z regionu 
Karlovarského kraje, reportáže z významných událostí města Horní Slavkov a diskusní pořady 
s významnými osobnostmi a hosty. 

Programová skladba je upravena v textu přílohy č. 1 o jedné straně textu. 

r o z h o d n u t í : 

Označení (název) programu; Duha 

http://www.rrtv.cz
mailto:fnfo@rrtv.cz


Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, fyzická osoba Karel Soukup, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním 
doručeným Radě dne 30. října 2006, č.j. 7888. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 5. prosince 
2006 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. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 26. října 2006. 

Poučení: 

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

V Praze dne 6. prosince 2006 

ig. Václav Žák 

/ / předseda 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j. 2006/933/zem/SOK 



Programová skladba programu Duha 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele 
Do vysíláni budou nepravidelně zařazovány příspěvky od jiných provozovatelů regionálních 
kabelových televizí Karlovarského kraje a dabované reportáže příhraničních regionálních TV Bavorska 
a Saska, zaměřené na informace o dění v regionu a na óesko-německém pohraničí. 

Součástí programu budou reklamní bloky a do videotextového vysílání bude zařazena placená firemní 
soukromá neplacená inzerce. 

Návrh programového schématu vysílání 
Vysílání programu Duha v Horním Slavkově bude složeno z přibližně hodinové obrazové smyčky 
reprízované 7x denně a aktualizované 1x až 2x týdně a videotextové smyčky s informacemi o dění v 
regionu, o společenských, kulturních a sportovních akcích. Obrazová smyčka bude spuštěna vždy 
v 10:00, 11:00 a 17:00, 18:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hodin. 

Ve zbylém čase bude vysílán videotext. 

Obrazová smyčka bude obsahovat zpravodajské příspěvky z Karlovarského kraje a reportáže 
z významných událostí města Horní Slavkov. Dále budou do obrazového vysílání zařazovány diskusní 
pořady s významnými osobnostmi a hosty regionu, zábavné a soutěžní pořady vlastní produkce a 
upravené příspěvky obyvatel města. 

Pořady s názvy 
„Slavkovské postřehy" 
„Byli jsme při tom" 
„Průvan" 
„Starosti starosty" 
„Týden v kraji" 
„Co vy na to" 

„Duhová sešlosť 
„Vsadte se" 
„Abeceda" 
„Pohled od sousedů" 

- reportáže z událostí města Horní Slavkov 
- reportáže z Karlovarského regionu 
- střet politických názorů regionálních politiků 
- informace o řešení problémů a piánech vedení města 
- informace o dění v Karlovarském kraji 
- názory kompetentních osob a obyvatel regionu na místní 
problémy 
- diskusní pořad s významnými osobnostmi a hosty regionu 
- zábavný soutěžní pořad 
-soutěžní pořad žáků základních škol Karlovarského kraje 
- dabované reportáže příhraničních regionálních TV ze SRN 
týkající se německo-českých projektů 
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Účastník řízení: Karel Soukup 
IČ 12870188 
Na Cechu, Mírová 127 
357 35 Chodov 

ROZHODNUTÍ 

Spis. zn.: 2008/977/zem/SOK 
Č.j.: zem/ fáH fit$ 
Zasedání Rady 14/poř. č. 22 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/4408 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souíadu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. c) 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, uděluje 

s o u h l a s s e z m ě n o u s k u t e č n o s t í 

uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí spis. zn.: 2006/933/zem/SOK, č.j. zem/8875/06, 
ze dne 5. prosince 2006, o kterou požádal účastník řízení, Karel Soukup, dopisem doručným Radě dne 1. 
července 2008, č.j. 4408, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání programu Duha, šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, jeho rozšířením o kabelové systémy provozované společností 
STAR - nova, spol. s r.o., IČ 18227007, v katastrálním území Nová Role. 

Účastník řízení dne 9. července 2008 zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

mailto:info@rrtv.cz
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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., správního řádu, v platném znění. 

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. 

V Praze dne 29. července 2008 

Vypraveno dne: 

J l -07- 2008 



20 274 813 830 v +420 27.1 813 830 - +420 27-1 813 830 - +420 274 813 830 n 

Sp. zn./ldent.: 2010/967/FIA/SOK 
Naše zn.: FIA/2863/2010 Karel Soukup 
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 25 IC: 12870188 

Na Cechu 127, Mírová 
357 35 Chodov 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 
odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále 
jen zákon č. 132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. f) 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, vydala toto 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Karel Soukup, IČ: 12870188, 
územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2006/933/zem/SOK, č.j.: zem/8875/06 (ve znění 
pozdějších změn) k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o 
výčet katastrálních území a okresů: 

Název kat. území Okres Provozovatel kabelového systému 
Horní Slavkov Sokolov Josef Švanda 
Nová Role Karlovy Vary STAR - nova, spol. s r.o. 

Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. zákona č. 132/2010 Sb. je provozovatel televizního vysílání prostřednictvím 
kabelového systému, v jehož licenci není územní rozsah vysílání stanoven údaji podle § 14 
odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; 
nesplnění této povinnosti se považuje za porušení licenčních podmínek. Rada licenci 
provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doručeny. 

2863-1 



Provozovatel Karel Soukup dne 12. srpna 2010, pod č.j. 6814 doručil Radě vyčet 
katastrálních území a okresů dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak 
povinnost stanovenou v § 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. Zvýše uvedených důvodu 
Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 7.9.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Katefina Kalistova 
Date: 2010.09.21 09:01:35 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor 290603-RRTV 
Naše č. j.  RRTV/19178/2018-smu 
Sp. zn.  RRTV/2018/954/smu 
Zasedání Rad            18-2018/poř. č. 20    
Vyřizuje:  ORVL - ORL 
 
Datum, místo  6. listopadu  2018, Praha 
 

 

 
 
 

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  
 

rozhodnutí: 
 

Rada prodlužuje provozovateli, fyzické osobě Karlovi Soukupovi, IČ: 12870188, bydliště:  
Na Cechu 127, Mírová, pošta Chodov, 357 35, dobu platnosti licence sp. zn. 2006/933/zem/SOK, 
č.j. zem/8875/2018-vra ze dne 5. prosince 2006 ve znění pozdějších změn, k provozování 
místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na 
základě žádosti doručené dne 18. října 2018, č.j. RRTV/18255/2018-vra. 

 
 
 
 
Odůvodnění:  
 
Účastník řízení  fyzická osoba Karel Soukup, IČ: 12870188, bydliště: Na Cechu 127, Mírová, 
pošta Chodov, 357 35,  je provozovatelem místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/933/zem/SOK, 
č.j. zem/8875/2018-vra ze dne 5. prosince 2006, platné do 14. prosince 2018. 
 
Dne 18. října 2018, č.j. RRTV/18255/2018-vra požádal provozovatel, fyzická osoba  
Karel Soukup, IČ: 12870188, v souladu s ustanovením § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.,  
o prodloužení platnosti licence sp. zn.  2006/933/zem/SOK, č.j. zem/8875/2018-vra ze dne  
5. prosince 2006 ve znění pozdějších změn, k provozování místního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů  programu Duha, o dobu 12 let, tj. do 14. prosince 2030. 
 
 
 
 
 
 

Karel Soukup 
IČ: 12870188  
Na Cechu 127 
Mírová 
357 35  pošta Chodov 



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  
18. října  2018. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


