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Sp. zn./ldent.; 2009/1249/sve/Kal 
Naše zn. : sve/109/2010 
Zasedání Rady č. 1 - 2010 / poř.č.: 2 

Kal i sta Pavel 
IČ: 64181871 
Radinovy 39, Vrhaveč 
33901 Klatovy 
Česká republika 

Rozhodnutí o udělení l icence 

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 § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e Pavlu Kal istovi, bydliště Klatovy, Radinovy 39, Vrhaveč, PSČ 339 01 , IČ 
64181871, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů. Licence se uděluje na dobu urči tou, a to na dobu 12 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 

FILMpro 

Územní rozsah vysílání: 

kabelové systémy společnost i SATTURN Holešov, spol . s r.o. - katastrální území 
Vrhaveč a RIO Media a.s. - katastrální území Klatovy 

Časový rozsah vysíláni: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 

informační program 
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Další programové podmínky: 

Textová smyčka: 
v časovém rozsahu 1 0 - 3 0 minut 
aktualizace 1x týdně (aktuální informace průběžně) 

Informace kabelové televize: program, informace o vysílání informačního 
kanálu, vysílací schéma infokanálu, měsíční program videa na infokanálu, informace o 
službách a programech provozovatelů kabelového rozvodu 

Oznámení OÚ/MÚ a ostatní oznámení: sdělení OÚ/MÚ, důležitá upozornění pro 
občany (např. sdělení Policie ČR, Městské policie Klatovy, hasičů, apod.) 

Zpravodajství z regionu: regionální zpravodajství z uplynulého období -
informace ze všech oblastí života města, obce a okolí 

Reklama, inzerce: podnikatelská reklama a soukromá inzerce neobchodního 
charakteru, pozvánky na kulturní a sportovní akce, programy divadla, kina, galerie, 
MěKS, klubů a podobných podniků 

Ostatní informace: informace z místních k lubů, spolků, organizací (např. klub 
důchodců, zahrádkáři, školy, DDM, spolky tělesně postižených apod.) 

Textová smyčka bude podbarvena vysíláním rozhlasového programu Rock Rádio 
Šumava. 
Součástí textové smyčky po celou dobu jejího vysílání je informační banner, na 
kterém se automaticky uvádí: přesný čas, datum, den, jmeniny a venkovní teplota. 

Videoprogram: 
v časovém rozsahu 10 -120 minut 

Videof i lm " 1 " 
aktualizace vždy v úterý: 

stejný pořad bude vysílán celoročně 12x v týdnu - v úterý až pátek v 9:00 
hodin, 13:00 hodin, 20:00 hodin 

Videofi lm " 2 " 
aktualizace 1x za týden: 

stejný pořad bude vysílán v sobotu a v neděli od 17:30 hodin (mimo prázdniny), 
t j . od 1. září do 30. června 

Obsah: 
Videoreportáže a dokumentární f i lmy z kulturního, společenského a sportovního dění 
převážně z místního regionu vlastní výroby, případně videa zpravodajského rázu od 
soukromých osob či j iných televizí např. natočeni závodů, kulturních akcí, hasičských 
soutěží apod.) 

Vždy 31.12. se bude vysílat speciální s i lvestrovský pořad (videofi lm). Tento videof i lm 
se bude vysílat od 13:00 hodin, 20:00 hodin a naposledy před půlnocí tak, aby konec 
videopořadu skonči l přesně ve 24:00 hodin - celkově bude zařazen 3x. 

Programové schéma: 
Textová smyčka - 24 hodin denně; 
Vysílání textové smyčky bude přerušeno: 
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zařazením zpravodajského bloku R 1 ZAK: premiéra každý pracovní den od 
17:40 hodin do 18:00 hodin; repríza následující pracovní den od 7:00 hodin do 7:20 
hodin 

vložením videopořadu: úterý až pátek 3x denně; sobota, neděle 1x denně v 
časovém rozsahu 10 -120 minut 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
zpravodajský blok R1 ZAK 
- jedná se o vysílání zpravodajského pořadu převzatého od společnost i ZAK s.r.o. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
prodej natočených videoreportáží a dokumentárních f i lmů vlastní výroby na nosičích 
DVD či j iných médiích. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, Pavel Kalista, 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 25. listopadu 2009, č.j. 7903, ve znění č.j. 8147 doručeným 
dne 7. prosince 2009. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného prostřednictvím družic a kabelových 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. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 
5. ledna 2010 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení 
podle ustanovení § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené 
v ustanovení § 14, jakož i v ustanoveni § 25 odst. 2 písm. a) 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 licencí udělila 
v souladu s § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od 
právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 24. listopadu 2009. 

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

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

V Praze dne: 5.1.2010 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistova 
Date: 2010.01.18 13:51:45 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Sp. zn./ldent.: 2010/844/hru/Kal 
Naše zn.: hru/3304/2010 Kalista Pavel 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 130 IC: 64181871 

Rad i novy 39, Vrhaveč 
33901 Klatovy 
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 Pavlu Kalistovi IČ: 64181871 
územní rozsah vysílání licence sp.zn. 2009/1249/sve/KAL k provozování televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: 

Katastrální území okres kód 
Klatovy Klatovy 665797 
Vrhaveč u Klatov Klatovy 786284 
Malá Víska u Klatov Klatovy 786250 
Neznašovy Klatovy 786268 
Rad i novy Klatovy 786276 

Odůvodnění: 
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., je 
povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 132/2010 Sb., 
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. 
Provozovatel dne 30.7.2010, č.j. 6317, doručil Radě výčet katastrálních území a okresů dle 
§ 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost stanovenou v § 21 odst. 2 
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zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů 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: 24.8.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.20 10:49:05 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova í)£i/6,120 00 Praha 2 
Tel.: + t)20 2jq 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

Pavel Kalista 
Radinovy 39 
33901 Klatovy 1 

Sp. zn./ldent.: 0862(2012) 
Č.j.: RUD/4559/2012 
Zasedání Rady č. 23 - 2012 / poř.č.: 46 

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 18. prosince 2012 toto rozhodnutí: 

Rada vydává provozovateli, Pavlu Kalistovi, IČ 64181871, bytem Radinovy 39, Vrhaveč, 33901 
Klatovy, 

se změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení licence k provozování televizního 
vysílání programu FILMpro ze dne 5. ledna 2010, sp.zn. 2009/1249/sve/Kal, spočívající ve změně 
znění dalších programových podmínek, a to v rozsahu dle žádosti doručené Radě 12. listopadu 
2012. 

Provozovatel požádal o vydání souhlasu se změnou skutečností uvedených v licenci spis.zn. 
2009/1249/sve/Kal, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
respektive se změnou licenčních podmínek spočívající ve změně Dalších programových podmínek. 

Schválené změny jsou následující: 

Další programové podmínky: 
Program FILMpro bude sestaven z jednoho bloku pořadů o celkové délce 30 - 180 minut, který bude 
nepřetržitě vysílán ve smyčce. Smyčka bude aktualizována min. 1x týdně s premiérou v pondělí 
odpoledne. 

Blok je sestaven z těchto programových formátů: 
- zpravodajství 
- publicistika 
- kultura 
- sport 
- alternativně také dokumentární, hudební, zábavní a edukativní pořady a videotext 
- upoutávky, reklama a teleshopping 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
Provozovatel nepřebírá žádný program jiného provozovatele vysílání. 

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

souhlas 
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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 22. listopadu 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. 

V Praze dne: 18.12.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.01.09 14:41:53 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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