
POLAR televize Ostrava, s.r.o. 
IČ: 25859838 
Boleslavova 710/19 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/400/F IA/POL 
Č.j.: FIA/2472/2011 
Zasedání R a d y č. 14 - 2011 / poř.č.: 3 

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., správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e právnické osobě POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se sídlem 
Boleslavova 710/19, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 00, I 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. 

Označení (název) programu: 
POLAR 

Územní rozsah vysílání stanovený výčtem katastrálních území a okresů 

okres katastrální území 
Frýdek - Místek 634956 Frýdek 

634824 Místek 
635171 Frýdlant nad Ostravicí 

Karviná 707031 Nový Bohumín 
754897 Starý Bohumín 

Nový Jičín 634719 Frenštát pod Radhoštěm 
735329 Příbor 

Olomouc 710504 Olomouc-město 
Prostějov 733491 Prostějov 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 hodin denně 
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Základní programová specifikace: regionální informační program 

Další programové podmínky: 

Program POLAR bude sestaven z jednoho bloku pořadů o celkové délce 6 0 - 180 minut, který 
bude nepřetržitě vysílán ve smyčce. Smyčka bude aktualizována min. 1 x týdně s premiérou 
v 18.00 hodin, každou středu. 

Blok je sestaven z těchto programových formátů: 

- zpravodajství, 
- publicistika, 
- kultura, 
- sport, 
- alternativně také dokumentární, hudební, zábavné a edukativní pořady a videotext, 
- upoutávky, reklama, teleshopping 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Ke dni podání žádosti o licenci provozovatel neplánuje zařazovat žádný převzatý 
program jiného provozovatele do vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

V budoucnu, dle poptávky bude možné šíření elektronického programového průvodce (EPG). 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, právnická osoba POLAR televize Ostrava, s.r.o., 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 2. května 2011, č.j. 3752 ve znění upřesnění ze dne 
3. června 2011, č.j.: 4741 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 2. srpna 
2011 pak Rada konstatovala, že účastník 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 
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 2. května 2011. 

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. 



Poučení: 

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

V Praze dne: 2.8.2011 JUDr. Kateř ina Kal istová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltan 
Date: 2011.08.25 17:38:58 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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POLAR televize Ostrava, s.r.o. 
IČ: 25859838 
Boleslavova 710/19 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/1124/F IA/POL 
Č.j.: FIA/56/2012 
Zasedání R a d y č. 1 - 2012 / poř.č.: 26 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu 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 zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Provozovateli POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 258 59 838 se sídlem Boleslavova 710/19, 
Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 00 (licence sp. zn.: 2011/400/FIA/POL, č.j.: FIA/2472/2011 ze dne 
2. srpna 2011) dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. se vydává souhlas ke změně 
územního rozsahu vysílání jeho rozšířením o okresy a katastrální území: 

okres katastrální území 
Bruntál Bruntál - město 

Krnov-Horní Předměstí 
Frýdek - Místek Frýdek 

Místek 
Karviná Karviná-město 

Havířov-město 
Český Těšín 
Orlová 

Nový Jičín Nový Jičín-město 
Opava-Město 
Hlučín 

Ostrava-město Moravská Ostrava 
Porubá 
Poruba-sever 
Mariánské Hory 
Hošťálkovice 
Zábřeh nad Odrou 
Hrabůvka 
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Výškovice u Ostravy 
Dubina u Ostravy 

Přerov Hranice 
Šumperk Šumperk 

Vysílání bude šířeno prostřednictvím kabelových rozvodů UPC Česká republika, a.s. dle žádosti ze 
dne 15. prosince 2011, č.j.: 10500. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 16. prosince 2011. 

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: 3.1.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.01.11 14:36:26+01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 


