
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.c2, http:7Avww.rrtv.cz 

Účastník řízení: STAR - MONT Pardubice, s.r.o. 
Kpt. Bartoše 409 
Pardubice 

P S C : 530 09 

C.L: Ru/176/02 
Zasedání Rady 14/bod 59 
Vyřizuje; F.Kučera 

L 
Rozhodnutí o udělení licence 

Jednatel : Ing. Radek Korynta 

J 

Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je 
jednatel, který jedná samostatně. 

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, 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 na základě žádosti č.j. NP 0040 u d ě l u j e společnosti STAR - MONT Pardubice, s.r.o., se 
sídlem v Pardubicích, Kpt. Bartoše 409, IČO: 25919407, l i c e n c i k provozování vysílání 
televizních programů Informační kanál Prachovice a Informační kanál Sezemice 
prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (názvy) programů: 

Informační kanál Prachovice < 
Informační kanál Sezemice 

Časový rozsah vysílání všech programů: 24 hodin denně (oba informační kanály). 

Územní rozsah vysílání jednotlivých tv. programů : 

Lokalita obce Prachovice (Informační kanál Prachovice) 
Lokalita města Sezemice (Informační kanál Sezemice) 

Základní programová specifikace a další programové podmínky (pro oba informační kanály) : 

Informační kanál 

jehož program sestává z opakující se textové smyčky podkreslené zvukovým doprovodem a rozdělené do 
bloků: 

Úvodní stránka 
Informace z úřadu 
Informace z města (obce) 
Kultura 
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Sport 
Inzerce 
Informace TKR 
Závěr 
Délka smyčky (dle rozsáhlosti informací) cca. 3 - 2 0 min. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení je provozovatelem vysílání původních televizních programů prostřednictvím kabelových 
systémů na základě registrace č.j. Rg/73/99 ze dne 15.7.1999 ve znění pozdějších zaregistrovaných změn. 
Na základě této registrace je účastník řízení i provozovatelem převzatých televizních programů. 

Podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně jiných zákonů (dále jen zákon 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 zákona č. 231/2001 Sb. 

V této souvislosti účastník řízení požádal Radu o udělení předmětné licence v souladu s citovaným 
ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., v podání doručeném Radě dne 27.3.2002, zaevidovaném v knize 
došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1348 jakožto žádost o licenci č. NP 0040. Tuto žádost pak doplnil podáním 
doručeným Radě dne 4.6.2002, které byly zaevídovány pod č.j. 2226. 

Na základě předložených dokumentů (zejména výpisu z obchodního rejstříku ze dne 7.3.2002, vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 14532, výpisu z evidence rejstříku trestů 
statutárního orgánu ze dne 4.6.2002, potvrzení Finančního úřadu v Pardubicích, že účastník řízení nemá na 
osobních daňových účtech nedoplatky, ze dne 15.3.2002, potvrzení o bezdlužnosti od VZP ČR, okresní 
pojišťovny v Pardubicích ze dne 30.5.2002 a od Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích ze 
dne 31.5.2002 o tom, že účastník řízení řádně plní povinnosti v oblasti zákonného sociálního zabezpečení 
a že nemá žádné splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na penále na veřejné zdravotní pojištění, čestného prohlášení účastníka řízení o tom, že na 
jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo zahájeno konkurzní řízení ze dne 30.5.2002, návrhu základní 
programové specifikace a dalších programových podmínek a údajů o financování vysílání a plánovaného 
obsazení programového kanálu' obsažených v žádosti o licenci) a ústního jednání s účastníkem řízení, 
konaného dne 9.7.2002, 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, žádost o licenci obsahovala náležitosti stanovené 
v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky 
podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona, a rozhodla proto tak, jak je uvedeno ve výroku. 

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 moci, je osvobozen od 
zaplacení správního poplatku za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání ve 
výši 50 000,- Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 



P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnuti není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001/ Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, přípustný . 

V Praze dne 9.7.2002 

Ing. Martin Muchka 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel,. +420 2 7481 3830, fax: +42 0 2 7481 08 8 5, e-mail info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

^Účastník řízení: 
STAR - MONT Pardubice, s.r.o. 
IČ 25919407 
Kpt. Bartoše 409 
530 09 Pardubice 

Č.j.: Rz/11/06 
Zasedání Rady 2/poř.č. 4 
Vyřizuje: D.Svědíková 
Schválil: Mgr. J. Hrubá 

ROZHODNUTI 

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 a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 
Sb. o správním řízení, ve spojení s ustanovením § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, 
udělila dne 24. ledna 2006 

s o u h l a s : 

s e změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/176/02 ze 
dne 9. července 2002, ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, společnost STAR -
MONT Pardubice, s.r.o. dopisem doručeným Radě dne 13. prosince 2005, č.j. 06, spočívající ve změně 
licenčních podmínek, a to v rozšíření programové nabídky o programy Informační kanál Hostinné a 
Informační kanál Mladé Buky: 

1) Označení (název) programu: 
Informační kanál Hostinné 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Kabelové systémy v obci Hostinné 

Základní programová specifikace: 
Informační program 

Programová skladba: 

textová smyčka: 1) 
2) 

úvod s přehledem programů v síti KT 
informace Městského úřadu Hostinné 

3) 
4) 

základní podmínky pro zveřejnění inzerce a reklamy 
rubrika inzerce 

5) rubrika reklama 
6) 
7) 

informace z kultury 
akce Domu dětí a mládeže Hostinné 
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8) program kina Hostinné 
9) sportovní akce 
10) okénko lékaře 
11) společenská kronika 
12) informace o videopořadu 

délka smyčky 1 5 - 2 0 minut; 24 hod. denně mimo vysílacího času 
videopořadu; 
obsah se mění denně v závislosti na nových informacích 

videopořad: záběry ze společenských a kulturních akcí, které se konají 
v Hostinném a okolí; 

délka 1 5 - 4 5 minut; denně v časech 6:00,9:00, 12:00, 15:00, 18:00.21:00 
hod.; obsah se mění jednou týdně 

2) Označení (název) programu: 
Informační kanál Hostinné 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
Kabelové systémy v obci Mladé Buky 

Základní programová specifikace: 
Informační program 

Programová skladba: 

textová smyčka: 
1) úvod s přehledem programů v síti KT 
2) informace obce Mladé Buky 
3) informace ze sportu 
4) základní podmínky pro zveřejnění inzerce a reklamy 
5) rubrika inzerce 
6) rubrika reklama 
7) ostatní informace 
8) informace o videopořadu 

délka smyčky 1 5 - 2 0 minut, 24 hod. denně mimo vysílacího času 
videopořadu; 
obsah se mění denně v závislosti na nových informacích 

videopořad: 1) úvod 
2) přehled reportáží 
3) informace z radnice - formou zpráv - rozhovory se starostou 
4) zprávy o aktuálním dění v obci 
5) reportáže o kulturních akcích 
6) společenská kronika 
7) tip na výlet 
8) tip na zajímavou akci 
9) nad kronikou obce - seriál 



10) sportovní rubrika 
11) reportáže ze zajímavých akcí v kraji 

délka smyčky 30 - 60 minut denně v časech 6:00, 9:00, 11:00, 15:00. 18:00, 
22:00 hod.; obsah se mění jednou týdně 

teletext: 
informace o vyhláškách obce, o kulturních a sportovních akcích, atd.; 
obsah se mění v závislosti na nových informacích 

Účastník řízení dne 13. prosince 2005 zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- 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 § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, 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. 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 



SO 274 813 830 c +420 27.1 813 830 - +420 274 -313 830 - +420 274 813 E 

S p . znVIdent.: 2010 /899 /F IA /SPA 
Naše zn . : FlA/263672010 
Zasedání R a d y č. 16 - 2010 / poř.č.: 129 

S T A R - MONT Pardubice s . r .o . 
IČ: 25919407 
Kpt. Bartoše 409 
530 09 Pardubice 
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 STAR - M O N T Pardubice, s. 
r.o., IC: 25919407, územní rozsah vysí lání l icence č.j.: Ru/176/02/2087 k provozování 
televizního vysí lání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů: 

Název kat. území Okres 
Prachovice Chrudim 
Sezemice Pardubice 
Hostinné Trutnov 
Mladé Buky Trutnov 
Hertvíkovice 
Kalná Voda 
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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 S T A R - M O N T Pardubice, s. r.o. dne 2. srpna 2010, pod č.j. 6355, 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 výše 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: 2010.09.30 11:44:00 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2ggg 2 Location: Praha 



STAR - MONT Pardubice, s.r.o. 
IČ: 25919407 
Kpt Bartoše 409 
530 09 Pardubice, Polabiny 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/648/zem/STA 
Č.j.: zem/2444/2011 
Zasedání R a d y č. 14 - 2011 / poř.č.: 43 

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 

rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli STAR - MONT Pardubice, s.r.o., IČ 25919407 se sídlem Kpt. Bartoše 
409, Pardubice, Polabiny, PSČ 530 09, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002, o kterou požádal účastník řízení, společnost 
STAR - MONT Pardubice, s.r.o., dopisem doručeným Radě dne 4. července 2011, č.j. 5485, ve znění 
upřesnění ze dne 29. července 2011, č.j. 6031. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a 
licenčních podmínek, a to: 

• rozšíření vysílání o program 

Název programu: Informační kanál Žacléř 
Uzemní rozsah vysílání: katastrální území města Žacléř - 794244 Žacléř, okres 

Trutnov 

Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 
Informační program 
Další programové podmínky: 
Textové informace a video záznamy o dění na radnici, o kulturních, společenských a sportovních 
akcích a ostatních aktivitách pořádaných ve městě a jeho blízkém okolí. 

Programová skladba 
Vysílání je složeno z textové smyčky a videopořadu. 
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Délka textové smyčky je 1 5 - 4 5 minut a je spuštěná 24 hodin denně mimo vysílací čas videopořadu. 
Obsah textové smyčky se mění denně v závislosti na nových informacích. Délka videopořadu je 10 -
120 minut a je spouštěn denně v následujících časech (v 9.00, 15.00, 18.00, 21.00 a 24.00 hodin). 
Obsah videopořadu se mění jednou za 14 dní - v úterý v 1. a 3. týdnu měsíce. 

Obsah textové smyčky: 
1) Úvod 
2) Informace z města a MěÚ Žacléř 
3) Rubrika Gratulace, Poděkování apod. 
4) Rubrika Zdravotnictví 
5) Rubrika Reklama 
6) Rubrika Inzerce 
Inzerce a reklama jsou odděleny. 

Obsah videopořadu: 
Záběry ze společenských, kulturních a sportovních akcí, které se konají v Žacléři a okolí. 
Reportáže informačního charakteru z města a okolí. 

Logo programu: KT Žacléř 

V ostatním rozsahu zůstává licence bez změny. 

Účastník řízení dne 25. července 2011 zaplatil správní poplatek ve výši 10.000,- Kč podle položky 67 
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

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. 

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: 2.8.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2011.08.03 20:21:54 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

n Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810 885 
www.rrtv.cz 

STAR - MONT Pardubice, s. r. o. 
kpt. Bartoše 409/0 
53009 Pardubice 

S p . zn./ldent.: 2013/820/zem/STA 
Č.j.: zem/4770/2013 
Zasedání Rady č. 20 - 2013 / poř .č . : 64 

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 

Rada vydává provozovateli STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 259 19 407, se sídlem Pardubice -
Polabiny, Kpt. Bartoše 409/03, PSČ 530 09, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
l icenci, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002, dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/201 
Sb., o kterou požádal účastník řízení, společnost STAR - MONT Pardubice, s. r. o., dopisem doručeným 
Radě dne 1. října 2013, č.j. 9801. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a l icenčních 
podmínek, a to: 

• ukončení vysílání programu Informační kanál Prachovice určeného pro katastrální území 
732800 - Prachovice, okres Chrudim, ke dni 31 . října 2013. 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002 beze  
změny. 

Účastník řízení dne 11. října 2013 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 vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 

r o z h o d n u t í : 

4770-1 

http://www.rrtv.cz


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: 5.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.11.18 12:30:27 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

4770-2 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

STAR - MONT Pardubice, s. r. o. 
kpt. Bartoše 409/0 
53009 Pardubice 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2014/500/zem/STA 
Č.j.: zem/1868/2014 
Zasedání Rady č. 11 - 2014 / poř.č.: 27 

Rozhodnutí o prodloužení l icence 

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 STAR - MONT Pardubice, s.r.o., IČ 259 19 407, se sídlem kpt. Bartoše 
409, Pardubice-Polabiny, PSČ 530 09, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti 
l icence, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 5. března 2002, k provozování místního televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 9. 
května 2014, č.j. 3611, ve znění doplnění doručeného dne 12. května 2014, č.j. 3736. 

Odůvodnění : 

Účastník řízení, společnost STAR - MONT Pardubice, s.r.o., IČ 259 19 407, se sídlem kpt. Bartoše 409, 
Pardubice-Polabiny, PSČ 530 09, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů na základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 5. března 
2002, platné do 11. srpna 2014. 

Dne 9. května 2014, č.j. 3611, požádal provozovatel STAR - MONT Pardubice, s.r.o. o prodloužení doby 
platnosti licence o 12 let, tj. do 11. srpna 2026. 

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 30. dubna 2014. 

r o z h o d n u t í : 

1868-1 

http://www.rrtv.cz


Poučení: 

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

V Praze dne: 27.5.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.06.02 13:10:02 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 

TeL: + 420 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

STAR - MONT Pardubice, s. r. o. 
kpt. Bartoše 409/0 
53009 Pardubice 

S p . zn./ldent.: 2014/701/zem/STA 
Č.j.: zem/2589/2014 
Zasedání Rady č. 14 - 2014 / poř.č.: 38 

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 

Rada uděluje provozovateli STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 259 19 407, se sídlem Pardubice -
Polabiny, Kpt. Bartoše 409/03, PSČ 530 09, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
l icenci, č.j. Ru/176/02/2087, ze dne 9. července 2002, dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/201 
Sb., o kterou požádal účastník řízení, společnost STAR - MONT Pardubice, s. r. o., dopisem doručeným 
Radě dne 26. června 2014, č.j. 5465, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a l icenčních 
podmínek, a to: 

• ukončení vysílání programu Informační kanál Žacléř určeného pro katastrální území 794244 -
Žacléř, okres Trutnov, ke dni 31 . července 2014. 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002 beze  
změny. 

Účastník řízení dne 7. července 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 vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 

r o z h o d n u t í : 

2589-1 

http://www.rrtv.cz


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: 22.7.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.07.30 12:23:36 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

2589-2 



 

Jedn. identifikátor 251062 - RRTV 
Naše č. j.  11410/2017-zem  
Sp. zn. RRTV/2017/714/zem  
Zasedání Rady   13-2017/poř. č. 38 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 8. srpna 2017, Praha 
 
 
 

 
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 „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 
 
 

rozhodnutí:  
 
 
 
Rada uděluje provozovateli STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 259 19 407, se sídlem 
Pardubice – Polabiny, Kpt. Bartoše 409/03, PSČ 530 09, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a 
d) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
Ru/176/02/2087, ze dne 9. července 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a 
licenčních podmínek, a to ukončení televizního vysílání programu Informační kanál 
Hostinné šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. Hostinné, okres Trutnov, v 
rozsahu dle žádosti ze dne 11. července 2017, doručené pod č.j. RRTV/10515/2017-vra dne 12. 
července 2017. 
 
 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 
2002 beze změny. 
 
 
 
Odůvodnění :  
 
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem 
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci. 
 
Účastník řízení dne 12. července 2017 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 vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v 
souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 
 
 

 
STAR - MONT Pardubice, s. r. o., 
kpt. Bartoše 409, 53009 Pardubice 

https://spisovka.rrtv.cz/index.php?idFldr=5&action=inFolder&do=processes-my&presenter=User%3AProcesses


Poučení:  
 
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 
elektronicky podepsáno 



 

 
Jedn. Identifikátor   385780-RRTV 
Č.j.   RRTV/859/2021-smu 
Sp. zn.    RRTV/2020/943//smu 
Zasedání Rady   01-2020/poř. č. 11 
Vyřizuje:  ORVL - ORL 
 
Datum, místo  12. ledna 2021, Praha 
 
 
 
 
 

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 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  
 

rozhodnutí: 
   
 

Rada uděluje provozovateli, společnosti STAR - MONT Pardubice, s. r. o.,  
IČ: 25919407, se sídlem: kpt. Bartoše 409, Polabiny, 530 09 Pardubice, souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/176/02/2087 ze dne  
9. července 2002, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání a licenčních podmínek, a to v zúžení územního rozsahu vysílání o k.ú. 696803, 
Mladé Buky, okres Trutnov a v ukončení vysílání Informačního kanálu Mladé Buky, v 
rozsahu žádosti doručené dne 16. prosince 2020 pod č.j. RRTV/17166/2020-vra. 
 
 
Odůvodnění: 
 

Dne 16. prosince 2020 pod č.j. RRTV/17166/2020-vra bylo Radě doručeno podání od 
provozovatele televizního vysílání STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ: 25919407, se sídlem: 
kpt. Bartoše 409, Polabiny, 530 09 Pardubice, a to žádost o předchozí souhlas se změnou 

skutečností uvedených v žádosti  o licenci č.j. Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002, ve 
znění pozdějších změn, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d)) zákona č. 231/2001 Sb., 

spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek. 
 
Účastník řízení, provozovatel STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ: 25919407 uhradil správní 
poplatek ve výši 20 000,- Kč dne 15. prosince  2020  podle položky 67 Sazebníku správních 
poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s 
licencí povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou územního rozsahu vysílání 
a licenčních podmínek. 

STAR - MONT Pardubice, s.r.o. 
IČ: 25919407 
Kpt. Bartoše 409, Polabiny 
530 09 Pardubice 



 
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., správního řádu, 
v platném znění.  
 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od 
doručení tohoto rozhodnutí; žaloba však podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., nemá 
odkladný účinek.   
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 


