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  I. Údaje o žadateli

Provozovatel

  II. Požadovaná změna podle § 29, odst. 1

Oprávnění  
sp. zn. / č. j.

a) vklady jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a způsob rozdělení 
hlasovacích práv 

b) seznam akcionářů (společníků)

c) změnu programové nabídky v případě, že se změna týká televizního programu 
převzatého od provozovatele televizního vysílání ze státu, který není členským 
státem Evropské unie ani smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, 
nebo rozhlasového programu převzatého od provozovatele rozhlasového vysílání z 
jiného státu než České republiky

d) území rozsah vysílání
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Přidělený variabilní symbol, jedná-li se o zpoplatněnou změnu

  III. Doplňující údaje

Počet příloh

Datum

Podpis osoby, která je 
oprávněna jednat jménem 
žadatele 
vlastnoruční/elektronický 
podpis

Vyplněnou žádost uložte a odešlete se všemi přílohami datovou schránkou.  
Žádost rovněž můžete vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu sídla Rady. 

  
PŘED ODESLÁNÍM SE UJISTĚTE, ŽE PŘÍLOHY SPLŇUJÍ  ZÁKLADNÍ PODMÍNKY - ELEKTRONICKY PODEPSANÉ PDF/A SOUBORY, 

DOKLADY OPATŘENÉ DOLOŽKOU AUTORIZOVANÉ KONVERZE, NEBO LISTINNÉ ORIGINÁLY.

Zde uveďte obsah své žádosti tj. bližší popis požadované změny s odůvodněním. Pokud pole nedostačuje, přiložte jako samostatnou 
přílohu. 

Správní poplatek za přijetí žádosti je stanoven položkou 67 sazebníku správních poplatků (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), případně ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Správní poplatek uhraďte na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky. Variabilní symbol si vyzvedněte na 
www.rrtv.cz/vs. 
  
 

- kopie dokladu o zaplacení správního poplatku (je-li změna zpoplatněna)

  IV. Správní poplatek

K části IV. doložte tyto doklady a informace
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  III.	Doplňující údaje
Vyplněnou žádost uložte a odešlete se všemi přílohami datovou schránkou. 
Žádost rovněž můžete vytisknout, podepsat a odeslat poštou na adresu sídla Rady.
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Zde uveďte obsah své žádosti tj. bližší popis požadované změny s odůvodněním. Pokud pole nedostačuje, přiložte jako samostatnou přílohu. 
Správní poplatek za přijetí žádosti je stanoven položkou 67 sazebníku správních poplatků (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), případně ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatek uhraďte na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky. Variabilní symbol si vyzvedněte na www.rrtv.cz/vs.
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