
RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

KrJtká 10. ¡00 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fa». +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrlv.c2, hUp-VA/vww.rrtv.cz 

r 
Účastník řfzenl: 

KabelSat s.r.o. 
Křižanovice 217 
685 01 

L J 

Rozhodnutí o udělení licence 

C.j.: Ru/127/03 Im 
Zasedání Rady 11/ bod 24 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 
§ 5 písm. b), § 18 odst. 4, § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a 
o změně dalších zákonů {dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízeni (správního řádu), v platném znění, vydává toto 

Rada u d ě l u j e společnosti KabelSat s . r. o., se sídlem v Křižanovicích 217, IČ: 26883104, 
l i c e n c i k provozování televizního vysíláni šířeného prostřednictvím kabelových systémů. Licence 
se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Časový rozsah vysílání programů: 
24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

• Informační kanál 
Kombinace videotextového a obrazového vysílání. 

Informace pro občany Dambořic, Kobeřic, Němčan a Otnic o jednání zastupitelstev obci, o dění v obcích, 
informace o vyhláškách a jejich plnění, informace o dění v kultuře, sportu, ze základní školy. 

r o z h o d n u t í : 

Označení (název) programů: Územní rozsah vysílání tv programů: 

I N F O - D A M BOŘÍCE 
INFO - NĚMČANY 
INFO - KOBEŘICE 
INFO-OTNICE 

Dambořice 
Němčany 
Kobeřice 
Otnice 
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Videotextová smyčka v rámci 24 hodin je stanovena na 15 - 20 min., obrazové vysíláni o max. délce 30 min. 
dle kulturního dění v obci bude následovat vždy po každém ukončeni videotextové smyčky. 

Vysílací schéma se bude obměňovat 1x týdně v pondělí dopoledne. 

Veškerá produkce bude domácí, nebudou přejímány a vysílány žádné filmy nebo záznamy z veřejné nebo 
komerční sféry vysílání. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů v souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 3.4. 
2003, zaevídovaným v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 1290, ve znění pozdějších doplňků. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43366; 
výpis z evidence Rejstříku trestů jednatele; 
potvrzení Finančního úřadu v Bučovicích, že plátce nemá ke dni 5. 3. 2003 na daňových účtech 
nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR; 
potvrzení Zdravotní pojišťovny MV ČR, pobočky v Brně ze dne 12. 3. 2003, že u plátce nebyl 
zjištěn nedoplatek pojistného ani nedoplatek penále z prodlení; 
potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení ve Vyškově ze dne 12. 3. 2003, že plátce 
nemá splatný nedoplatek pojistného a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti; 
čestné prohlášeni žadatele, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné a zdravotní 
pojištění u ostatních orgánů; 

- čestné prohlášení, že na majetek společnosti nebyl ke dni podání žádosti o licenci prohlášen 
konkurz ani zahájeno konkurzní řízení ani řízeni o vyrovnáni a že nebyl podán návrh na vstup 
společnosti do likvidace, že společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace, že 
společnost neni společníkem provozovatele vysíláni ze zákona ani obchodních společností 
zřízených provozovatelem ze zákona; 
návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání. 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 10. 6.2003, 
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) 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. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 3. 4. 2003. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., opravný prostředek přípustný. 

V Praze dne 10. 6. 2003 
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RADA PRO ROZHLASOVÍ! A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Puilia 10. tel.: +420 2 7181 3830, fax: +120 2 7/181 0885, e-nu* inineirlv.cz, liUp:/M<ww.rr»v.cz r 
Účastník řízení. KabelSat, s.r.o. 

IČ 26883104 
685 01 Křižanovice217 

L J 
R O Z H O D N U T I 

Č.j.: Rz/241/05 
Zasedání Rady 23/poř. č. 22 
Vyřizuje: Blanka Zemanová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), udělila dne 20. prosince 2005 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí ze dne 10. června 
2003 pod č.j. Ru/127/03, ve znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, společnost KabelSat, 
s.r.o. dopisem doručeným Radě dne 30. listopadu 2005, č.j. 13, ve znění doplnění z 8. prosince 2005, č.j, 
20, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to rozšířením vysílání o programy INFO - HERŠPICE 
a INFO-TUČAPY: 

Označení (názevprogramu): INFO - HERŠPICE 

Časový rozsah vysílání: 24 h denně 
textová část: smyčka v délce 15 - 20 minut 
obrazová část: eventuální obrazové vysílání v maximální délce 30 minut dle 
kulturního dění v obci bude následovat vždy po každém ukončení videotextové smyčky. 

Profil a základní charakteristika programu: místní vysílání, 
kombinace textového a obrazového zpravodajství 

INFO - HERŠPICE bude sloužit pouze k informovanosti občanů obce Heršpice (jednání zastupitelstva obce, 
dění v obci, vyhlášky a jejich plnění, informace o činnosti obecního úřadu, investičních záměrech obce a 
jejich plnění, informace o dění v kultuře, sportu a základní škole, mimořádné zprávy) 

s o u h l a s 

Územní rozsah vysílání: kabelové systémy v obci Heršpice (Jihomoravský kraj) 
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Označení (název programu): INFO - TUČAPY 

Časový rozsah vysílání: 24 h denně 
textová část; smyčka v délce 15 - 20 minut 
obrazová část: eventuální obrazové vysílání v maximální délce 30 minut dle 
kulturního dění v obci bude následovat vždy po každém ukončení videotextové smyčky. 

Profil a základní charakteristika programu: místní vysílání, 
kombinace textového a obrazového zpravodajství 

INFO - TUČAPY bude sloužit pouze k informovanosti občanů obce Heršpice (jednání zastupitelstva obce, 
dění v obci, vyhlášky a jejich plnění, informace o činnosti obecního úřadu, investičních záměrech obce a 
jejich plnění, informace o dění v kultuře, sportu a základní škole, mimořádné zprávy) 

Územní rozsah vysílání: kabelové systémy v obci Tučapy (Jihomoravský kraj) 

Účastník řízení dne 29. listopadu 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 v řízení byl jediný účastník, jemuž bylo vyhověno v plném rozsahu, v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 1 věty druhé správního řádu neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění. 

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 ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

V Praze dne / Á j ledna 2006 
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RADA PitO ROZHLASOVÉ A.TEJJEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

KfjlW 10. 100 00 ttJUt 10, M.- +420 2 7-181 '8.10, fav 4420 2 7481 1*8*, e-iivwt. MoOfu-C- hop.A\w«*.frtv.c: 

C.j.: Správní - LO/1/06 

Vyřizuje; L.Cháberová Bohumil Veselý 
KabelSat, s.r.o. 
IČ: 26883104 
Křižanovice 217 
685 01 Křižanovice 

j 

Věc: Zánik platnosti licence 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) byla doručena Vaše žádost ze dne 7. 
prosince 2005 o ukončení televizního vysílání programu INFO - NĚMČANY vysílaného 
prostřednictvím kabelového systému v lokalitě Němčany na základě licence udělené rozhodnutím 
Rady č.j. Ru/127/03 - udělení licence na dobu 12 let ze dne 10. června 2003. 

Rada vzala Vaši žádost na svém 23. zasedání konaném ve dnech 20. a 21. prosince 2005 na 
vědomí. 

Podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/200'i Sb.), zaniká platnost licence dnem, 
ke kterému provozovatel s licencí požádal o ukončení vysílání. 

Platnost licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
v rozsahu programu INFO - NĚMČANY, udělené na základě rozhodnutí Rady č.j. Ru/127/03 ze 
dne 10. června 2003, na základě Vaší žádosti, v souladu s ustanovením § 24 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb. 

zanikla dnem 31. prosince 2005. 

V Praze ( ' ( . ledna 2006 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel : +420 2 7481 3830. fax +420 2 7481 088S. e-mail: info@rrtv.cz, h l tp7/www rrtvcz 

Účastník řízení: 
KabelSat s . r. o. 
Ič 26883104 
Křižanovice 217 
685 01 Křižanovice 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Spis. zn.: 2007/192/FIA/KSA 
Č.j . : Fi*l*áLSl/0Ž 
Zasedání Rady 7/poř. č. 49 
Vyřizuje: Miroslava Fialová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (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 zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanoveni § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, udělila dne 12. dubna 2007 

uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/127/03 ze dne 10. června 2003, ve 
znění pozdějších změn, o kterou požádal účastník KabelSat s r.o , dopisem doručným Radě dne 14. března 
2007, č.j. 3057, spočívající ve změně 

Licenčních podmínek, a to: 

a) rozšířením vysílání o program INFO - LANŽHOT určený pro kabelové systémy v katastrálním 
území Lanžhot 

Označení (název programu): INFO - LANŽHOT 

Časový rozsah vysílání: 24 h denně 

Profil a základní charakteristika programu: místní vysílání, 
vysílání bude formou textové a obrazové zprávy 

INFO - LANŽHOT bude sloužit pouze k informovanosti občanů města Lanžhot, a to např. o dění ve městě, 
vyhlášky a jejich plnění, o činnosti městského úřadu, o děni v základní škole, kultuře, sportu. Obrazovou 
formou budou vysílány pořady z vlastni tvorby o dění ve městě, přenosy jednání zastupitelstva města, 
záznamy kulturních a společenských událostí. Vysílání INFOKANÁLU Lanžhot k zajištění rozvoje 
národnostních, etnických a jiných menšin v ČR z hlediska složeni obyvatel města není aktuální. Vysílané 

s o u h l a s s e z r n ě n o u s k u t e č n o s t í 
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pořady nebudou opatřovány skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchové postižené. Veškerá produkce 
vysílání na INFOKANÁLU bude domácí produkce. Nebudou vysílány žádné přejaté filmy nebo záznamy z 
veřejné nebo komerční sféry vysílání Nebudou poskytovány žádné služby přímo související s programem. 

vysílací schéma: 
Vysílání INFO -LANŽHOT se bude skládat z textové smyčky v délce 15-20 minut. Obrazové vysílání v délce 
10 minut až 2 hodiny (dle kulturního déní ve městě), má pevně stanovené začátky. 
Harmonogram začátku vysílání: pondělí 17 hod, úterý 21 hod, středa 18.30 hod, čtvrtek 15.30 hod, pátek 10 
hod, sobota 15 hod. Vždy po skončení obrazového vysílání pokračuje ve vysílání textová smyčka. Obrazové 
vysílání není provozováno od 1. 7. - 31. 8. (období prázdnin). 

b) změna programu INFO - OTNICE 
Bude vysíláno jen textovou smyčkou v délce 10-30 minut bez obrazového vysílání. 

Účastník řízení dne 14. března 2007 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., správního řádu, 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. 

V Praze dne 18. dubna 2007 
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Rada pro rozhlasové a televi 
lasove a televizní vysíláni R, ni vysil 
U Praha 2 Skřetova 44/6. P raha 2, 120 0 

«420 274 813 830 » «420 274 813 830 ql 
in foOrr tv .cz i n t o S r t t v c i ir 
trn rrrvcz http://www.rrtV; 

Sp. zn./ldent: 2010/937/zem/Kab 
Naše zn.: zem/3346/2010 
Zasedání Rady č. 18 - 2010 / poř.č.: 21 

KabelSat s.r.o. 
IČ: 26883104 
Křižanovice 217 
68501 Křižanovice 
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 KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se 
sídlem Křižanovice 217, PSČ 685 01, územní rozsah vysílání licence, č.j. Ru/127/03 ze dne 10. 
června 2003, k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet 
katastrálních území a okresů: 

Číslo Název katastrálního Název obce Okres 
katastrálního území 

území 
679119 Lanžhot Lanžhot Břeclav 
716570 Otnice Otnice Vyškov 
667331 Kobeřice u Brna Kobeřice Vyškov 
771236 Tučapy u Vyškova Tučapy Vyškov 
624634 Dambořice Dambořice Hodonín 
704741 Heršpice Heršpice Vyškov 

Odůvodnění: 

Podle § 21 odst. zákona č. 132/2010 Sb. je 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., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen 
tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nesplnění této povinnosti 
se povazuje za porušení licenčních podmínek. Rada licenci provozovatele televizního vysílání 

3346-1 
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prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly 
tyto údaje doručeny. 

Provozovatel KabelSat s.r.o. dne 23. srpna 2010, pod č.j. 7068, ve znění doplnění ze dne 1. září 
2010, č.j. 7300, 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. Zvýše 
uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 21.9.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.30 11:50:44 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 

336-11



KabelSat s.r.o. 
IČ: 26883104 
Křižanovice 217 
68501 Křižanovice 
České republika 

Sp. zn./ldent: 2011/671/zem/Kab 
Č.j.: zem/2443/2011 
Zasedání Rady č. 14 - 2011 / poř.č.: 40 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (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 zněni (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 KabelSat, s.r.o., IČ 26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 685 01, 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/127/03/1216 ze dne 10. 
června 2003, o kterou požádal účastník řízení, společnost KabelSat, s.r.o., dopisem doručeným Radě 
dne 18. července 2011, č.j. 5807, ve znění upřesnění ze dne 25 a 27. července 2011, č.j. 5911 a 
5984, spočívající ve změně územního rozsahu vysíláni a licenčních podmínek, a to: 

1) rozšíření vysílání o program 

Názsv programu: INFO - OPATOVICE 
Uzemní rozsah vysílání:' katastrální území 711543 - Opatovice u Hranic, okres 

Hranice 

Časovv rozsah wsílání: 24 hodin denně 

Základní programová specifikace 
Informační program 

Další programové podmínky:  
Programová skladba 

INFO - OPATOVICE bude sloužit pouze k informovanosti občanů (jednání zastupitelstva obce, 
vyhlášky a jejich plnění, informace o činnosti obecního úřadu, investičních záměrech obce, informace 
o dění v kultuře, sportu a základní škole, mimořádné zprávy, společenská rubrika) 

2443-1 
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Kombinace textového a obrazového zpravodajství: 
textová část - smyčka v délce 15-20minut 
obrazová část - (eventuální vysílání, dle kulturního dání v obci) vysílaná v každý den, v max. 

délce 1 0 - 3 0 min., s pevným začátkem 11 hod., bude sloužit pouze k informovanosti občanů (jednání 
zastupitelstva obce, vyhlášky a jejich plnění, informace o činnosti obecního úřadu, investičních 
záměrech obce, informace o dění v kultuře, sportu a základní škole, mimořádné zprávy, společenská 
rubrika), po jejím skončení bude následovat textová smyčka. 

obměna vysílání bude prováděna každé pondělí od 8 do 11 hod. 

2) ukončení vysílání INFO - KOBEŘICE určeného pro katastrální území 667331 - Kobeřice u 
Brna, okres Vyškov, ke dni 1. srpna 2011. 

V ostatním rozsahu zůstává licence bez změny, 

Účastník řízení dne 15. 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 doručeni tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má 
odkladný účinek. 

V Praze dne: 2.8.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasově a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2011.08.03 20:21:34 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2 4 4 g 2 Location: Praha 
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RADA 

PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 

VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Slrétovj qi j /6, 120 00 Praha 2 

Tel.: • 1,20 J74 813 830 / F a * * ,(to m 810 885 / email : intn@rrr.MZ 
www.rrtv.cz 

Sp. zn./ldent.: 2013/229/sve/Kab 
Č.j.: sve/1669/2013 
Zasedání Rady č. 7 - 2013 / poř.č.: 53 

KabelSat s.r.o. 
Kfížanovice 217 

Kfížanovice 

Česká republika 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 pism. 
b) a § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o zméně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 
Sb), a § 67 odst. 1 zákona č 500/2004 Sb. správního řádu (dáíe jen „správní řád"), vydala toto 

r o z h o d n u t í 

Rada vydává provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo: Kňžanovice 217, PSČ 685 
01, 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/127/03 ze dne 10. června 2003, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to v rozšíření vysílání o nový 
program: 

název (označení) programu: INFO - Vranov 

časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

základní programová specifikace: Informační program složený z textových a vizuálních 
obrazových zpráv 

územní rozsah vysíláni: katastrální území 785407 Vranov u Brna, okres Brno venkov 

Další programové podmínky: 

Program INFO - Vranov bude sloužit pouze k informovanosti občanů (jednáni zastupitelstva 
obce, vyhlášky a jejich plnění, informace o činnosti obecního úřadu, investičních záměrech 
obce, informace o dění v kultuře, sportu a základní škole, mimořádné zprávy, společenská 
rubrika). 

1669-1 
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Programová skladba: 

Kombinace textového a obrazového zpravodajství: 
textová část - smyčka v délce 15-20 minut 

obrazová část - (eventuální vysílání, dle kulturního dění v obci) vysílaná každý den, 
vmax. délce 5 - 3 0 min., s pevným začátkem 11 hod., po jejím skončení bude 
následovat textová smyčka 

obměna vysílání bude probíhat každé pondělí od 8 do 11 hod. 

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 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona Č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 18. března 2013. 

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. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze v lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby 
má odkladný účinek. 

V Praze dne: 9.4.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr, Katefina Kalistova 
Date; 2D13.04.17 12:32:28 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ Location; Praha 
1669-2 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

JEDN I DENT.: RRTV-4380626 KabelSat s.r.o. 
217/0 

68501 Křižanovice 
Česká republika 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: RRTV/1264/2015-zem 

2015/265/zem/Kab 
6-2015/ poř.č. 67 

SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 24.3.2015, 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 daiších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního rádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.*), vydává toto 

Rada prodlužuje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 268 83 104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 68501, 
podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/127/03/1216 ze dne 10. 
června 2003, k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 11. března 2015, č.j. RRTV/2681/2015-P. 

Odůvodnění: 
Účastník řízení, společnost KabelSat s.r.o., IČ 268 83 104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 68501, je 
provozovatelem telewního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence 
udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/127/03/1216 ze dne 10. června 2003, platné do 24. června 2015. 

Dne 11. března 2015, č.j. RRTV/2681/2015-P, požádal provozovatel KabelSat s.r.o. o prodloužení doby 
platnosti licence o 12 let, tj. do 24. června 2027. 

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 9. března 2015. 

r o z h o d n u t í : 

1264-1 
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/ 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitalíy signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date 2015.03 31 19:52:53 +02:00 
Reason. Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNI 

RADA 
fedj piu rtaHUvMé a fetovaní lyfUM 

JEDN IDENT : RRTV-4631233 KabelSat s.r.o. 
217/0 

68501 Křiža novice 
Česká republika 

VÁŠ DOPIS Z ř i : 
NAŠE Č. J.: RRTV/3036/2015-SMU 

2015/724/SMU/Kab 
15-2015/ poř.č. 60 

SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 25.8.2015, 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 
zrněné dalších zákonů, v platném znéní (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

Rada uděluje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ. 685 01. 
souhlas dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 231/2001 Sb. se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. 
Ru/127/03/1216 ze dne 10. června 2003, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek ke dni 1. července 2015 a to ukončen! vysílání programů: 

a) INFO - Vranov, obec Vranov u Brna, k.ú. č. 785407 
b) INFO-TUČAPY, obec Tučapy, k.ú. č. 771236 

v rozsahu dle podání doručeného dne 10. srpna 2015 pod č.j. RRTV/6786/2015-P. 

O d ů v o d n ě n i : 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znéní dne 7 srpna 2015. 

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 
znéní. 

r o z h o d n u t í : 
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P o u č e n i : 

Proti tomuto rozhodnuti lze dle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve Ihuté dvou mésiců ode dne doručení rozhodnuti. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date 2015 08.28 21 19 00+02 00 
Reason Podpis dokumentu 

o^or- o Location Praha 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLANÍ 

Krátká 10. 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡rrfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

Účastník řízení: KabelSat, s.r.o. 
Křižanovice 217 

PSČ : 685 01 

POTVRZENÍ O R E G I S T R A C I 

č.j.: Rgp/16/03 M.j 

Zasedání Rady: 9/bod 23 

Vyřizuje: F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 
písm. d) v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně jiných zákonů, vydává toto 

P o t v r z e n í : 

Na základě přihlášky k registraci, doručené Radě dne 3.4.2003 a zaevidované v knize doručené pošty Úřadu 
Rady pod č.j. 1291, doplněné podáním doručeným Radě dne 15.4.2003 pod č.j. 1421, je přihlašovatel, 
společnost KabelSat, s.r.o., se sídlem v Křižanovicích 217, IČ: 26883104, dnem 4.5.2003 
zaregistrován jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů pro lokality: 

Bošovice 
Dambořice 
Kobeřice 
Němčany 
Otnice 

Programová nabídka - registrované převzaté programy: 

Tv. programy: 

CT 1, CT 2, NOVA, Prima TV, O, Spektrum, HBO, SuperMax, Galaxie sport, NAT 1, Animal 
Planet, Cartoon Network, Club, CNN, CNN International, Discovery Channel, Discovery 
Travel and Adventure, DSF, Eurosport, Fox Kids, Hallmark Channel Europe, J O J TV, 
Kinderkanal (KIKA), Markiza TV, MTV, MTV 2, MTV Central Europe, MTV Pop, Music Box TV, 
ORF 1, ORF 2, PRO 7, Reality TV, Romantica, RTL 2, RTL+ STV 1, STV 2, Super RTL, TA 3, 
VH-1, VIVA, VIVA 2, VIVA+ 
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Rozhlasové programy: 

Čro 1, Čro 2, Čro 3, ČRo Brno , F rekvence 1, K i s s , Rádio Hey , RÁDIO I M P U L S , Rádio J i h , 
Rádio Krokodýl , Rádio P E T R O V , Rádio Proglas, Rádio Vysočina 94,3 FM, A Z Rádio 

Infokanály: 

Info Dambořice 
Info Kobeřice 
Info Němčany 
Info Otnice 

(Původní programy téhož provozovatele KabelSat, s.r.o. provozované na základě licence.) 

Charakteristika programu: šíření televizních a rozhlasových programů dle § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně jiných zákonů, dle 
přihlášky k registraci. 

Erotické televizní programy: 

a) Private B lue 
časový rozsah vysílání: denně od 22.00 h. - 04.00 h. 
základní charakteristika programu: filmové a studiové pořady se soft erotickým kontextem, střídání 52-

minutových pořadů a 90-minutových filmů. 

b) Private Gold 
časový rozsah vysílání: denně od 22.00 h. - 04.00 h. 
základní charakteristika programu: filmové a studiové pořady s hard erotickým kontextem, střídání 52-

minutových pořadů a 90-minutových filmů. 

Správní poplatek ve výši 50 000. 
dne 3.4.2003. 

Kč stanovený dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, byl uhrazen 

Provozovatel převzatého vysílání je povinen dle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, oznámit Radě předem změnu následujících skutečností 
uváděných v přihlášce o registraci: a) vklady jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a způsob 
rozdělení hlasovacích práv, b) seznam akcionářů (společníků), c) změnu programové nabídky a d) územní 
rozsah vysílání. 

Podle ustanovení § 29 odst. 2 citovaného zákona změna může být provedena poté, co Rada změnu 
zaregistrovala. V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 téhož zákona je provozovatel převzatého vysílání 
změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci povinen oznámit Radě do 15 dnů ode dne, 
kdy k těmto změnám došlo. 

V Praze dne 27.5.2003 

pro rozhfegpvé s r t ^ ^ ^ i j vyšjj^ní 

v i 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, httf)://www.rrtv.cz 

I Účastník řízení: KabelSat, s.r.o. 
IČ 26883104 
685 01 Křižanovice 217 

C.j.: Rgz/43/05 
Zasedání Rady 23/poř. č. 23 
Vyřizuje: Blanka Zemanová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. c) a § 29 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném 
znění, vydala dne 20. prosince 2005 toto 

změny skutečností obsažených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů, zaregistrované dne 4. května 2003 rozhodnutím Rady č.j. Rg/16/03 (ve znění platně 
registrovaných změn), o kterou účastník řízení požádal dopisem, doručeným Radě dne 30 listopadu 2005, 
č.j. 13, spočívající ve změně: 

a) programové nabídky zařazením nových převzatých televizních programů, a to: 

české: 24.cz, A + (slovy A plus), Clnemax, Cinemax 2, CS Film, ČT24, FILM BOX, HBO 2, 

r o z h o d n u t í : 

Minimax, NOSTALGIE 

zahraniční AB Moteurs, AXN, Boomerang, CCTV 9, DISCOVERY Civilisations, DISCOVERY 
Science, ETV -medikus, EUROSPORT 2, Film +, Jetix, MooobyTV, National 
Geographic Channel, NAUTIK TV, TCM, TV PAPRIKA, VH 1, Viasat Explorer, 
Viasat History 

b) územního rozsahu vysílání jeho rozšířením o katastrální území: 

Heršpice a Tučapy: 

s e r e g i s t r u j í . 
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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. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 10 000,- stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 29. listopadu 2005. 

P o u č e n í : 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, může být změna provedena až po té, co Rada změnu zaregistruje. 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, není proti tomuto rozhodnutí žaloba přípustná. 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNI 

Králka 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info©friv.cr, httpy/vvww.rrtv.cr 

í~0častník řízení; Kabel Sat s. r. o. 
IC 26883104 
Křižanovice 217 
685 01 Křižanovice 

1 

J 

Rozhodnutí o změně registrace 

Spis. zn.: 2007/180/FIA/KS A Č.j.: Fia/ Jf$/AÝ 
Zasedání Rady 6/poř. č. 43 
Vyřizuje: Miroslava Fialová 
Schválila: Mgr. Jitka Hrubá/ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. c) a § 29 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zrněné 
dalších zákonů, v platném zněni (dále jen zákon c. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 27. března 2007 toto 

r o z h o d n u t í : 

změny skutečností obsažených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů, zaregistrované dne 4. května 2003 rozhodnutím Rady č.j. Rgp/16/03 (ve zněni platně 
registrovaných změn), o které účastník řízeni, společnost Kabel Sat s. r. o., požádal dopisem, doručeným 
Radě dne 14. března 2007, č.j. 3058, ve znění doplněni ze dne 19. března 2007, č.j. 3168 spočivající ve 
změně: 

/. programové nabídky zařazením nových převzatých televizních programů, 
a to: 

televizní/české: ČT4 Sport, Tv NOE, 1NFOKANÁL Lanžhot 

televizní/zahraniční: BBC World 
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//. územního rozsahu vysílání jeho rozšířením o katastrální území Lanžhot. 

s e r e g i s t r u j í . 

Vzhiedem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 19. března 2007. 

P o u č e n í : 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může být změna provedena až po té, co 
Rada změnu zaregistruje. 

Podle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není proti tomuto rozhodnutí žaloba přípustná. 

V Praze dne 2. března 2007 
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Účastník řízení: 
KabelSats.r.o. 
IČ 26883104 
685 01 Křižanovice 217 

Rozhodnutí o změně registrace 
Spisová značka: 2008/347/sve/KSA 
č.j.: sve/ .¿1 hH/Ctf 
Zasedání Rady 6/poř.č 51 
Vyřizuje.D. Svědíková/1683/08 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) podle ustanovení § 5 písm. c) a § 29 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 zákon č. 231/2001 Sb.), ve spojení s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu (dále jen správní řád), vydává toto 

Změna skutečností obsažených v přihlášce k registraci vysílání prostřednictvím kabelových systémů, 
(zaregistrované dne 4. května 2003 pod č.j. Rgp/16/03 ve znění pravomocné zaregistrovaných změn), o 
kterou požádal účastník řízení KabelSat s.r.o. dopisem, doručeným Radě dne 13. března 2008, č.j. 1683, 
spočívající v 

• rozšíření programové nabídky o nové převzaté české televizní programy 

Nova Cinema, Film Box, FILMBOX EXTRA 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu 

r o z h o d n u t í : 

s e r e g i s t r u j e . 
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Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb. 
v platném znění, dne 11. března 2008. 

Poučení: 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může být změna provedena poté, co Rada 
změnu zaregistrovala. 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není proti tomuto rozhodnutí žaloba přípustná. 

V Praze dne 26. března 2008 

7 M / 
Václav Žák 

' předsedanou C V ' \ 
Rady prO;jozhlasové/axfe1e'vizní výsíiářií 

- ; (-V * 
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Účastník řízení: 
KabelSat s.r.o. 
IČ 26883104 
685 01 Křižanovice 217 

Rozhodnutí o změně registrace 

Spisová značka: 2009/401/sve/KAB 
č j - s v e / J j V j y ^ 
Zasedání Rady 9/poř.č. 16 
Vyřizuje.D. Svědíková/2172/09 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) podle ustanovení § 5 písm. c) a § 29 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 zákon č. 231/2001 Sb.), ve spojení s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řadu (dále jen správní řád), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Změna skutečností obsažených v přihlášce k registraci vysílání prostřednictvím kabelových systémů, 
(zaregistrované dne 4. května 2003 pod č.j. Rgp/16/03 ve znění pravomocně zaregistrovaných změn), o 
kterou požádal účastník řízení KabelSat s.r.o., dopisem doručeným Radě dne 30. března 2009, čj. 2172 
spočívající v 

• rozšíření programové nabídky o televizní programy 

české: Prima COOL, Televize Barrandov, Z 1, PUBLIC TV, SPORT 5, CS 
mini 

zahraniční: J O J PLUS, Sport 1, MGM Channel Central Europe, STV 3 

s e r e g i s t r u j e . 
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Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 13. března 2009. 

Poučení: 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může být změna provedena poté, co Rada 
změnu zaregistrovala. 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není proti tomuto rozhodnutí žaloba přípustná. 

V Praze dne 12. května 2009 

$ g . Václav Žák 
/předseda 

Rady pro/rozhlasové a televizní vysílání 

Vypraveno dne: 

1 9 -05- 2009 
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KabelSat s.r.o. 
IČ: 26883104 
Křižanovice 217 
68501 Křižanovice 
Česká republika 

Sp. zn./ldent: 2011/669/zem/Kab 
Č.j.: zem/2440/2011 
Zasedání Rady č. 14 - 2011 / poř.č.: 42 

Věc: výpis z usnesení Rady 

14. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání konané dne 2. - 3. srpna 2011 
Bod 42/ KabelSat s.r.o 

Usnesení Rady: 

Rada se seznámila s oznámením provozovatele KabelSat s.r.o., IČ 26883104, se sídlem Křižanovice 
217, PSČ 685 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v 
přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rgp/16/2003 ze 
dne 4. května 2003, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o nové 
zahraniční televizní programy: Film+, THE FISHING AND HUNTING CHANNEL, dle podání č.j. 5806 
ze dne 18. července 2011, ve znění podání č.j. 5911 ze dne 25. července 2011. 

V Praze dne: 2.8.2011 Ing. Petr Bartoš 

vetrinur.í Úřadu Rarív 336-30



KabelSat s.r.o. 
IČ: 26883104 
Křižanovice 217 
68501 Křižanovice 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/669/zem/Kab 
Č.j.: zem/2441/2011 
Zasedání Rady č. 14 - 2011 / poř.č.: 42 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada"), v souladu s ustanovením § 5 písm. c) a § 
30 písm. 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb. správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto 

r o z h o d n u t í 

Rada zrušuje podle ustanovení § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli KabelSat s.r.o., 
IČ 26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 685 01, registraci č.j. Rgp/16/2003 ze dne 4. května 
2003, v rozsahu katastrálních území okresu Vyškov: 667331 - Kobeřice u Brna ke dni 1. srpna 
2011 a 702901 - Němčany ke dni 1. října 2011, dle podání č.j. 5806 ze dne 18. července 2011, ve 
znění podání č.j. 5911 ze dne 25. července 2011. 

O d ů v o d n ě n í : 

Přihláška k provozování převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů účastníka řízení, 
společnosti KabelSat s.r.o., IČ 26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 685 01, byla 
zaregistrována dne 4. května 2003 pod č.j. Rgp/16/2003. 

Účastník řízení dopisem doručeným Radě dne 18. července 2011 pod č.j. 5806, ve znění podání č.j. 
5911 ze dne 25. července 2011, požádal Radu o zrušení registrace k provozování převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání v kabelových systémech v rozsahu katastrálních území okresu 
Vyškov: 667331 - Kobeřice u Brna ke dni 1. srpna 2011 a 702901 - Němčany ke dni 1. října 2011. 

Podle ustanovení § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. zaniká registrace jejím zrušením na žádost 
provozovatele. 

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., v platném znění. 
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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. 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 20:20:55 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ . . . „ Location: Praha 
2441-2 
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KabelSat s.r.o. 
IČ: 26883104 
Křižanovice 217 
68501 Křižanovice 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/669/zem/Kab 
Č.j.: zem/2442/2011 
Zasedání Rady č. 14 - 2011 / poř.č.: 42 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. c) a § 
29 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 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 registruje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 685 01, 
dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k 
registraci č.j. Rgp/16/2003 ze dne 4. května 2003, spočívající v rozšíření územního rozsahu vysílání 
o katastrální území 

711543 - Opatovice u Hranic, okres Hranice, 

dle podání č.j. 5806 ze dne 18. července 2011, ve znění podání č.j. 5911 ze dne 25. července 2011. 

Odůvodnění: 

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. 
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V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený s oznámením změny skutečností uvedených v přihlášce k registraci ve výši 10 000,- Kč 
uhrazen dne 15. července 2011 

Poučení: 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může být změna provedena až po té, 
co Rada změnu zaregistruje. 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není proti tomuto rozhodnutí žaloba přípustná. 

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 20:21:14 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

2442 2 Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

KabelSat s.r.o. 
Křižanovice 217 
68501 Křižanovice 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2012/424/sve/Kab 
Č. j . : sve/2192/2012 
Zasedání Rady č. 11 - 2012 / poř.č.: 33 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. 
c) a § 29 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 § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala toto 

Rada registruje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo Křižanovice 217, PSČ 685 
01 (registrace č.j. Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003), dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb. změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální 
území 785407 Vranov u Brna okres Brno venkov 

- dle podání č.j. 4998 doručeného dne 21. května 2012 a č.j. 5321 doručeného dne 31. 
května 2012. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 21. května 2012. 

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 : 
V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může být změna provedena až 
po té, co Rada změnu zaregistruje. 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není proti tomuto rozhodnutí žaloba přípustná. 

V Praze dne: 12.6.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

r o z h o d n u t í 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

2192-1 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.06.19 12:45:13 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova qq/ 6,120 00 Praha 2 
Tel.: • Í|20 27^ 813 830 / Fax: + 420 27q 810 885 / e-mail: inforíprrtv.cz 
www.rrtv.cz 

KabelSat s.r.o. 
217/0 

68501 Bučovice 

Sp. zn./ldent.: 0896(2012) 
Č.j.: SMU/21/2013 
Zasedání Rady č . 23 - 2012 / poř.č.: 30 

Věc: Výpis z usnesení Rady 

23. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konané dne 18. - 19. prosince 2012 

Bod 30/ KabelSat s.r.o. 

Usnesení Rady: 

Rada se seznámila s oznámením provozovatele KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo Křižanovice 217, 
PSČ 685 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce o 
registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy fanda, Pětka, 
Fashion TV, ŠLÁGR TV; dle podání č.j. č.j. 10287 doručeného dne 23. listopadu 2012. 

V Praze dne: 18.12.2012 Ing. Petr Bartoš 

Ad 30/ 

vedoucí Úřadu Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

21-1 

Digitally signed by Ing. Petr Bartoš 
Date: 2013.01.04 10:19:50 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 44/6,120 00 Praha 2 

Tel.: • ipo 274 813 830 / Fax: * 420 274 810 885 / e-mail: into@rrtv.cz  

vaww.rrtv.cz 

KabelSat s.r.o. 
217/0 

68501 Křižanovice 217 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2013/494/sve/Kab 
Č.j.: sve/2711/2013 
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / poř.č.: 36 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. c) a § 29 
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 zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

Rada registruje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ 26883104, sídlo: Křižanovice 217, PSČ 685 01, dle § 
29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace č.j. Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání rozšířením o katastrální území 773239 Úholičky, 
okres Praha - západ. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 4. července 2013. 

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. 

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. může být změna provedena až po té, co 
Rada změnu zaregistruje. 

Podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. není proti tomuto rozhodnutí žaloba přípustná. 

r o z h o d n u t í 

Poučení: 

V Praze dne: 25.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílám 

Skřetova 120 00 Praha 2 
Tel.: * 420 274 813 830 / Fax: • í|20 274 810 885 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4631212 KabelSat s.r.o. 
217/0 

68501 Křižanovice 
Česká republika 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/3035/2015-SMU 
2015/725/SMU/Kab 
15-2015/ poř.č. 63 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 25.8.2015, Praha 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 29 
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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

Rada registruje provozovateli KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se sídlem: Křižanovice 217, PSČ: 685 01, 
dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. 
Rgp/16/03 ze dne 4. května 2003, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, resp. zúžení výčtu 
katastrálních území a okresů k 1. červenci 2015 o: 

• obec Vranov u Brna, k.ú. č. 78540, 
• obecTučapy, k.ú. č. 771236, 

v rozsahu dle podání doručeného dne 10. srpna 2015 pod č.j. RRTV/6786/2015-P. 

O d ů v o d n ě n í : 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 7. srpna 2015. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízeni 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. 

r o z h o d n u t í : 
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P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnuti lze dle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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