ÚŘAD RADY
1
pro rozhlasové a televizní vysílání
Jednoznačný identifikátor
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BROADCASTING
Počet ilstů:
Počet listů příloh:

R A D A PRO ROZHLASOVÉ A T E L E V I Z N Í VYSÍLÁNÍ

Počet příloh:

7

sf

/f

Druh příloh:

SKŘETOVA 44/6
120 00 PRAHA 2

V Praze dne 2. května 2017
Žadatel:

R A D I O U N I T E D B R O A D C A S T I N G s.r.o.

se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČ: 291 31 901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
C 202462
zastoupená panem Lubošem Jetmarem, jednatelem

Žádost o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst.1
písm.

d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a změně

dalších zákonů v platném znění, spočívají ve změně licenčních podmínek
Žadatel je provozovatelem rozhlasového vysílání s licencí, která mu byla udělena rozhodnutím Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada") čj. Ru/280/00, ze dne 7. listopadu 2000, ve znění pozdějších
změn (dále jen „Licence"), a provozuje ke dni podání této žádosti program s názvem Kiss jižní Čechy.
Žadatel si dále dovoluje požádat o změnu licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) Zákona o
provozování rozhlasového a televizního vysílání spočívající konkrétně v úpravě programového schéma týkající
se zpravodajství.

RÁDIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Sídlo: Praha 10, Říčanská 3, č.p. 2399, PSČ 101 00
www.radiounited.cz
email: broadcasting@radiounited.cz
tel: +420 267 009 800

IČ: 291 31 901
DIČ: CZ 291 31 901
Bank. účet: 107-4133310297/0100
Spisová značka: C 202462 vedená u Městského soudu v Praze

Žadatel dne 20. února 2017 požádal Radu o udělení souhlasu se změnami Licence a součástí těchto změn byl
i návrh změny na úpravu změny programového schéma týkající se zpravodajství. Žadatel ve své žádosti
konkrétně uvedl, že žádá o tuto změnu:
Zpravodajství - ve všední den od 9 hodin každou půlhodinu, do 18 hodin (stopáž zpravodajské relace mi. 1
minuta).
Vzhledem k tomu, že žadatel v předmětné žádosti navrhoval souhrn změn, nevšiml si, že došlo k chybě při
přepisu návrhu změny týkající se zpravodajství a žadatelem navrhovaná změna nedává zcela smysl, když
v druhé části věty pouhou písařskou chybou vypadlo spojení „každou hodinu".

Žadatel proto navrhuje tuto změnu programového schéma:
Zpravodajství:
ve všední den od 6-9 hodin každou půlhodinu, poté do 18 hodin každou hodinu (stopáž zpravodajské
relace minimálně 1 minuta)
Odůvodnění:
Žadatelem navrhovaná změna zpřesňuje pouze text změny, která již byla Žadatelem navržena a
Radou schválena, a nepředstavuje změnu základní programové specifikace, ani by nevedla k
neudělení licence při veřejném slyšení.
V souladu s výše uvedeným a zákonným ustanovením § 21 odst.l písm. d) Zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání žádá Žadatel Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby Žadateli
udělila souhlas s výše uvedenou změnou licenčních podmínek týkajících se programového schéma.

S úctou

RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
Luboš Jetmarfjednatel

Příloha: Potvrzení o zaplacení správního poplatku.

MojeBanka on-line

https://www.mojebanka.cz/BusinessBanking/crypt.p 1Y1 TGq6EaA7.
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Oznámení
Notification

Oznámení o provedení příkazu k úhradě
Payment order processing

notification

Stav příkazu

zaúčtovaný

Status of the payment

booked

Na vrub účtu číslo

Kód banky Datum splatnosti Symboly platby

Debited account

Bank

number

107-4133310297

code

0100

Payable

date

27.04.2017

Symbols

of the payment

Variabilní

Konstantní Specifický

Variable

Constant

Specific

Ve prospěch účtu číslo Kód banky Částka/měna
Credited account

number

3711-19223001
Popis příkazce
Payer's

description

Bank

code

0710

Amount/Currency

5 000,00 CZK

10170042 3558

0

ZMĚNA LICENCE Ru/280/00

Popis pro příjemce
Description

for the

beneficiary

Datum a čas vyhotovení zprávy
Date and time of message

27. 04. 2017 15:41

issue

Komerční banka, a. s .
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45 31 70 54, banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

27.04.17 15:41

