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Účastník řízení: Západočeská kabelová 
televize s.r.o. 
IČ 27985563 
Ul. 17. listopadu 756/2 
353 01 Mariánské Lázné 

ROZHODNUTÍ 

Spis. zn.: 2007/914/zem/ZAP 
Č.j.: z e m / ^ / < / ^ / 
Zasedání Rady 22/poř. č. 2 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/9569, 9654 
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 zněni (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., o správního 
řádu, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, se sídlem Ul. 17. 
listopadu 756/2, 353 01 Mariánské Lázně, 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. 

Označení (název) programu: 
ZKTV 

Územní rozsah vysíláni tv programu: 
Tachov 

Časový rozsah vysíláni programu: 
24 h denně 
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Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

ZKTV je informační a publicistický program přinášející informace a názory o místních událostech 
v Tachově a blízkém okolí. 

Programová skladba: 

Vysílání je určené především pro obyvatele města Tachov. 

Jedná se o původní tvorbu vlastního televizního studia a vlastní redakce. Jednotlivé pořady seznámí 
obyvatele města s činností spolků a sdružení (sportovní, kulturní, společenské), upozorní na plánované 
veřejné akce a přinesou z nich reportáže. Tímto napomůže k aktivnímu přístupu k životu občanů ve městě. 
Publicistická část se bude věnovat práci místní samosprávy. Součástí programu bude i dokumentaristika. 

Vysílání je obrazové, částečné doplněné textem ve spodní liště zejména v pořadu Okénko z radnice a 
v pořadu Zveme Vás. Bude aktualizováno jednou týdně většinou každou středu. Programový blok v délce 20 
až 40 minut je sestaven následovně: 

1) Okénko z radnice: Blok informací z městského úřadu 
2) Blok moderovaného zpravodajství 

Aktualita (reportáž) 
Komunální politika (reportáž) 
Ze života (reportáž z činnosti spolků a sdružení) 
Z okolí (reportáž z okolí, přlroda.život v malých obcích atd.) 
Kultura (reportáž) 
Sport (reportáž) 

3) Publicistika nebo dokument na volné téma 
4) Zveme Vás: Blok informací a pozvánek na kulturní a sportovní akce ve městě 

a okolí. 
5) Reklama (reklamní blok) 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání. 

Občasné odvysílání programu CZECH INFOLINE s.r.o. (Televize Mariánské Lázně) s tématikou směřující na 
Tachovsko. Takto převzatý program bude umístěn podle tématu a zpracování buďto v bloku moderovaného 
zpravodajství nebo jako publicistika a dokument. 

Programové (vysílací) schéma vysílání: 

Celý programový blok bude vysílán nepřetržité 24 hodin. Jednou týdně většinou při 
aktualizaci programového bloku, bude vysílání z technických důvodů přerušeno na dobu do jedné hodiny. 
V této době bude do sítě vysílán statický obrázek s oznámením, že vysílání bude za chvíli pokračovat. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Západočeská kabelová televize 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 3. prosince 2007, č.j. 9569, ve znění doplnění ze dne 6. 
prosince 2007, č.j. 9654. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 18. prosince 
2007 pak Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13 odst. 3, 



že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanoveni § 14, jakož i v ustanoveni § 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 4. prosince 2007 

Poučení: 

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

V Praze dne 18. prosince 2007 

/ / předseda 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
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Sp. znVIdent.: 2010/843/hru/Záp 
Naše zn.: hru/3302/2010 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 130 

Západočeská kabelová televize s.r.o. 
IČ: 27985563 
ul. 17. listopadu 756/2 
35301 Mariánské Lázně 
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 Západočeská kabelová 
televize s.r.o. IČ: 27985563 územní rozsah vysílání licence č.j. Ru/282/03 k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a 
okresů: 
Tachov okr. Tachov kód 764914 
Bor u Tachova okr. Tachov kód 607304 

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. 6314, 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 
zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve 
výroku. 

3302-1 



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 10:48:47 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 

P R O R O Z H L A S O V É A T E L E V I Z N Í 

V Y S Í L Á N Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6.120 00 Praha 2 

Tel.: + Í|20 ?7q 813 83c / Fax: + t|20 2ji\ Bio 885 
www.rrtv.cz 

Západočeská kabelová televize s.r.o. 
Dobrovského 180/15 
35301 Mariánské Lázně 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2014/1270/zem/Záp 
Č.j.: RRTV/85/2015-zem 
Zasedání Rady č. 1 - 2015/ poř.č.: 11 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. i 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 

rozhodnut í : 

Rada uděluje provozovateli, Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, Dobrovského 180/15, 
Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/10018/07, spis. zn.: 2007/914/zem/ZAP, ze 
dne 18. prosince 2007, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v 
rozsahu dle žádosti ze dne 16. prosince 2014, č.j. 11587, ve znění podání doručeném dne 19. prosince 
2014, č.j. 11682. 

1) Změna licenčních podmínek 

NOVÉ znění dalších programových podmínek programu ZKTV 

Programová skladba: 

Vysílání je určené především pro obyvatele měst Bor aTachov a blízké okolí. 

Jedná se o původní tvorbu vlastního televizního studia a vlastní redakce. Jednotlivé pořady seznámí 
obyvatele města s činností spolků a sdružení (sportovní, kulturní, společenské), upozorní na plánované 
veřejné akce a přinesou z nich reportáže. Tímto napomůže k aktivnímu přístupu k životu občanů ve 
městě. Publicistická část se bude věnovat práci místní samosprávy. Součástí programu bude i 
dokumentaristika. 

Vysílání je obrazové, částečně doplněné textem ve spodní liště zejména v pořadu Okénko z radnice a 
v pořadu Zveme Vás. Bude aktualizováno jednou týdně většinou každou středu. Programový blok v délce 
20 až 40 minut je sestaven následovně: 

1) Okénko z radnice: Blok informací z městského úřadu 

2) Blok moderovaného zpravodajství 
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Komunální politika 

Ze života 

Aktualita (reportáž) 

(reportáž) 

(reportáž z činnosti spolků a sdružení) 

Z okolí (reportáž z okolí, příroda, život v malých obcích atd.) 

(reportáž) 

(reportáž) 

Kultura 

Sport 

3) 

4) 

5) 

Zveme Vás: Blok informací a pozvánek na kulturní a sportovní akce ve městě a okolí. 

Reklama (reklamní blok) 

Publicistika nebo dokument na volné téma 

Programové (vysílací) schéma vysílání: 

Celý programový blok bude vysílán nepřetržitě 24 hodin. Jednou týdně většinou při aktualizaci 
programového bloku, bude vysílání z technických důvodů přerušeno na dobu do jedné hodiny. V této 
době bude do sítě vysílán statický obrázek s oznámením, že vysílání bude za chvíli pokračovat. 

Změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek 

Rozšíření vysílání o informační a publicistický program ZKTV - ML určený pro k.ú. 691585 - Mariánské 
Lázně, okres Cheb. 

Označení (název) programu ZKTV - ML 

Územní rozsah vysílání k.ú. 691585 - Mariánské Lázně, okres Cheb 

Časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně 

Další programové podmínky:  

Programová skladba: 

Vysílání ZKTV-ML je určeno pro obyvatele Mariánských Lázní a blízkého okolí. 

Tvorba ZKTV-ML bude pojednávat o městě Mariánské Lázně a okolí. Jedná se o původní tvorbu 
vlastního televizního studia a vlastní redakce, doplněnou o případnou tvorbu místních výrobců 
audiovizuálních služeb. 

Jednotlivé pořady seznámí obyvatele města s činností spolků a sdružení (sportovní, kulturní, 
společenské), upozorní na plánované veřejné akce a přinesou z nich reportáže. Tímto napomůže 
k aktivnímu přístupu k životu občanů ve městě. Publicistická část se bude věnovat práci místní 
samosprávy. Součástí programu bude i dokumentaristika. 

Vysílání je obrazové, částečně doplněné textem ve spodní liště zejména v pořadu Okénko z radnice a 
v pořadu Zveme Vás. Bude aktualizováno jednou týdně většinou každou středu. Programový blok v délce 
20 až 40 minut je sestaven následovně: 

1) Okénko z radnice: Blok informací z městského úřadu 

2) Blok moderovaného zpravodajství 



Komunální politika 

Ze života 

Aktualita (reportáž) 

(reportáž) 

(reportáž z činnosti spolků a sdružení) 

Z okolí (reportáž z okolí, příroda, život v malých obcích atd.) 

(reportáž) 

(reportáž) 

Kultura 

Sport 

3) 

4) 

5) 

Zveme Vás: Blok informací a pozvánek na kulturní a sportovní akce ve městě a okolí. 

Reklama (reklamní blok) 

Publicistika nebo dokument na volné téma 

Programové (vysílací) schéma vysílání: 

Celý programový blok bude vysílán nepřetržitě 24 hodin. Jednou týdně většinou při aktualizaci 
programového bloku, bude vysílání z technických důvodů přerušeno na dobu do jedné hodiny. V této 
době bude do sítě vysílán statický obrázek s oznámením, že vysílání bude za chvíli pokračovat. 

V ostatním rozsahu zůstávají licenční podmínky bez změny. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení dne 17. prosince 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 řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.. 

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: 8.1.2015 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.01.15 11:14:46 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 

PRO R O Z H L A S O V É A T E L E V I Z N Í 

V Y S Í L Á N Í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + 1^20 2~]i\ 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4940762 Západočeská kabelová televize s.r.o. 
Dobrovského 180/15 
35301 Mariánské Lázně 
Česká republika 

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

RRTV/702/2016-LOJ 
2015/803/LOJ/Záp 
5-2016/ poř.č. 24 

VYŘIZUJE: Analytický odbor 

DATUM, MISTO: 1.3.2016, Praha 

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, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, 
Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a 
d) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
zem/10018/07, spis. zn.: 2007/914/zem/ZAP, ze dne 18. prosince 2007, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 20. 1. 2016, 
doručené Radě dne 9. 2. 2016 pod č.j. RRTV/1222/2016-P.  

Změna licenčních podmínek 

NOVÉ znění dalších programových podmínek programu ZKTV 

Programová skladba: 

Vysílání je určené především pro obyvatele měst Bor a Tachov. 

Jedná se o původní tvorbu vlastního televizního studia a vlastní redakce. Jednotlivé pořady 
seznámí obyvatele města s činnosti spolků a sdružení (sportovní, kulturní, společenské), 
upozorní na plánované veřejné akce a přinesou z nich reportáže. Tímto napomůže k aktivnímu 
přístupu k životu občanů ve městě. Publicistická část se bude věnovat práci místní samosprávy. 
Součástí programu bude i dokumentaristika. 

Vysílání je obrazové, částečně doplněné textem ve spodní liště. Bude aktualizováno jednou 
týdně. 

Programový blok v délce 20 až 40 minut je nepravidelně sestaven podle aktuálních událostí a to  
následovně: 

Informace z městského úřadu 

Blok moderovaného zpravodajství (reportáže z komunální politiky, kultury, sportu, 

činností spolků a sdružení, různé aktuality) 

Dokumenty, nebo publicistika na volné téma (nepravidelné zařazování) 

http://www.rrtv.cz


Blok informací a pozvánek na akce ve městě (zařazování dle aktuálních událostí) 

Aktuality o počasí (nepravidelné zařazování) 

Informace provozovatele KTR o změnách a úpravách TV programů 

Reklamy 

Programové (vysílací) schéma vysílání: 

Celý programový blok bude vysílán nepřetržitě 24 hodin. Jednou týdně většinou při aktualizaci 
programového bloku, bude vysílání z technických důvodů přerušeno na dobu do jedné hodiny. 
V této době bude do sítě vysílán statický obrázek s oznámením, že vysílání bude za chvíli 
pokračovat. 

Změna územního rozsahu vysíláni programu ZKTV - ML 

Rozšíření vysílání informačního a publicistického program ZKTV - ML pro k.ú. 691607 -
Mariánské Lázně, okres Úšovice. 

Změna licenčních podmínek 

NOVÉ znění dalších programových podmínek programu ZKTV - ML 

Programová skladba: 

Vysílání ZKTV-ML je určeno pro obyvatele Mariánských Lázni a blízkého okolí. 

Tvorba ZKTV-ML bude pojednávat o městě Mariánské Lázně a okolí. Jedná se o původní 
tvorbu vlastního televizního studia a vlastní redakce, doplněnou o případnou tvorbu místních 
výrobců audiovizuálních služeb. 

Vysílání je obrazové, částečně doplněné textem ve spodní liště. Bude aktualizováno jednou 
týdně. 

Programový blok v délce 20 až 40 minut je sestaven nepravidelně podle aktuálních událostí a to  
následovně: 

Informace z městského úřadu 

Blok moderovaného zpravodajství (reportáže z komunální politiky, kultury, sportu, 

činností spolků a sdružení, různé aktuality) 

Dokumenty, nebo publicistika na volné téma (nepravidelné zařazování) 

Blok informací a pozvánek na akce ve městě (zařazování dle aktuálních událostí) 

Aktuality o počasí (nepravidelné zařazování) 

Informace provozovatele KTR o změnách a úpravách TV programů 
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Reklama 

Programové (vysílací) schéma vysíláni: 

Celý programový blok bude vysílán nepřetržitě 24 hodin. Jednou týdně většinou při aktualizaci 
programového bloku, bude vysílání z technických důvodů přerušeno na dobu do jedné hodiny. 
V této době bude do sítě vysílán statický obrázek s oznámením, že vysílání bude za chvíli 
pokračovat. 

V ostatním zůstávají licenční podmínky beze změny. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení dne 12. 1. 2016 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.. 

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 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.03.13 21:06:25 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

-̂ ,Q2 g Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor: 317603 - RRTV 

 
    
Naše č. j.: RRTV/14132/2019-fia  
Sp. zn.              RRTV/2019/816/fia 
Zasedání Rady   20-2019/poř. č. 11 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
 
Datum, místo 3. prosince 2019, 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 

 

 

r o z h o d n u t í: 

 
 
Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ: 
279 85 563 se sídlem Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, podle § 12 odst. 
8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2007/914/zem/ZAP, č.j.: 
zem/10018/07, ze dne 12. prosince 2007, ve znění pozdějších změn, k provozování místního 
televizního vysílání programu ZKTV, šířeného prostřednictvím kabelových systému, o dobu 12 
let, tzn. do 2. ledna 2032, na základě žádosti doručené dne 21. listopadu 2019, č.j.: 
RRTV/13562/2019-vra.  
 
 
 
 
 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, provozovatel Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ: 279 85 563, se sídlem 
Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, je provozovatelem televizního vysílání 
programu ZKTV, šířeného prostřednictvím kabelových systému na základě licence udělené 
rozhodnutím Rady, sp. zn.: 2007/914/zem/ZAP, č.j.: zem/10018/07, ze dne 12. prosince 2007, ve 
znění pozdějších změn, platné do 2. ledna 2020.  
 

Západočeská kabelová televize s.r.o. 
IČ: 279 85 563 
 
Dobrovského 180/15, Úšovice,  
353 01 Mariánské Lázně 



Dne 21. listopadu 2019, č.j.: RRTV/13562/2019-vra, požádal provozovatel Západočeská 
kabelová televize s.r.o., o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. 2. ledna 2032.   
 
 
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 
 
Účastník řízení uhradil dne 19. listopadu 2019 správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený 
podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění za prodloužení doby platnosti oprávnění 
k místnímu televiznímu vysílání. 
 

 

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 

 


