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Účastník řízení: 
ATV CZ, s.r.o. 
IČ 27647234 
Velvarová 1626/45 
160 00 Praha 6 

O 
R o z h o d n u t í o udě len í l i cence 

Spisová značka: 2007/427/sve/ATV 
č . j . : s v e / £ ^ / ^ -
Zasedání Rady 14/ poř. č. 2 
Vyřizuje.D. Svědíková/5813/06 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 18 a § 
25 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 dne 28. srpna 2007 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 27647234, sídlo: Praha 6, Velvarová 1626/45, PSČ 160 
00, 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: 

GOLF CHANNEL CS 

Územní rozsah vysílání: 

kabelové systémy společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. v České republice 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodni denně 
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Základní programová specifikace: 

tématický sportovní program se zaměřením na příznivce golfu, bude poskytovat lekce, reportáže, 
turnaje, rozhovory, denní zprávy a novinky v oblasti golfu 

Programová skladba: 

Program tvoří 6ti hodinová smyčka, která je složena z bloků (viz programové schéma). Bloky jsou 
sestaveny z vybraných částí programu The Golf Channel US provozovatele TGC, Inc. Orlando USA, 
přepracovaných do české verze. 

50% programu tvoří golfové lekce, 30% rozhovory s hráči a trenéry. 

Programové (vysílací) schéma vysílání: 

Smyčka v rozsahu 6 hodin - 4x denně 

- z toho 3 hodiny premiérové, 3 hodiny opakování z předchozího dne 

Obsah smyčky tvoří následující bloky: 

golfové zprávy 30 minut 

aktuální sestřih z golfových turnajů 30 minut 

rozhovory s hráči a trenéry 60 minut 

lekce golfu - golfová akademie 90 minut 

profily hráčů 60 minut 

historie golfu, historické turnaje a zápasy 60 minut 

golfové vybavení, fitness 30 minut 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Nebude zařazován do vysílání převzatý program od jiného provozovatele. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

V rámci vysílání nebudou poskytovány služby přímo související s programem. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost ATV CZ.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 4. června 2007, č.j. 5813, ve znění č.j. 6729 ze dne 9. července 2007 a č.j. 7000 ze 
dne 19. července 2007. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání šířeného 
prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem řízení je 
pouze žadatel o licenci. 



Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci žadateli o licenci neudělí pouze tehdy, 
pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná programová skladba 
nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 28. srpna 
2007 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. a) 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 právního 
moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 4. června 2007. 

Poučení: 

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

V Praze dne 29. srpna 2007 

//předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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Sp. zn./ldent.: 2010/968/FIA/ATV 
Naše zn.: FIA/2865/2010 ATV CZ, s.r.o. 
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 25 ' č : 27647234 

Velvarská 1626/45 
160 00 Praha 6 
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 ATV CZ, s.r.o., IČ: 
27647234, územní rozsah vysílání licence sp. zn.: 2007/427/sve/ATV, č.j. sve/7638/07 k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních 
území a okresů (dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. a zák. č. 36/1960 Sb. o územním členění 
státu) v rozsahu celé České republiky. 

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 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. 
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Provozovatel ATV CZ, s.r.o. dne 2. srpna 2010, pod č.j. 6356, 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 důvodu 
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: 7.9.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.21 09:01:11 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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ATV CZ, s.r.o. 
IČ: 27647234 
Velvarská 1626/45 
160 00 Praha 6 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 2010/878/sve/ATV 
Naše zn.: sve/3583/2010 
Zasedání Rady č. 19 - 2010 / poř.č.: 24 

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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydala 

s o u h l a s 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí 
č.j. sve/7638/07, sp.zn. 2007/427/sve/ATV ze dne 28.8.2007, ve znění pozdějších změn, o 
kterou požádal účastník řízení, společnost ATV CZ, s.r.o., IČ 27647234, sídlo Praha 6, 
Velvarská 1626/45, PSČ 160 00, dopisem doručeným Radě dne 6. srpna 2010, pod č.j. 
6573, spočívající 

ve změně licenčních podmínek rozšířením vysílání programu GOLF CHANNEL C S 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů o vysílání v kabelových systémech 
provozovatele převzatého vysílání UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4 -
Nusle, Závišova 5, v České republice, v rozsahu vymezeném katastrálními územími dle 
vyhlášky č. 412/2008 Sb. a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,-
634/2004 Sb., v platném znění, dne 24. srpna 2010. 

Kč stanovený podle zákona č. 
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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 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu 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. Podání 
žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne: 5.10.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2010.10.21 19:54:07+02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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AK Macášková Simona JUDr. - ATV 
CZ s.r.o. 
Přechodní 1600/11 
14000 Praha 4 
Česká republika 

 
Sp. zn./Ident.: 2011/868/RUD/ATV 
Č.j.: RUD/4088/2011 
Zasedání Rady č. 22 - 2011 / poř.č.: 8 

 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 
21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 29. listopadu 2011 toto rozhodnutí:  
 
Rada vydává společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 27647234, se sídlem Praha 6, Dejvice, Velvarská 
1626/45, PSČ 160 00,  
 

souhlas 
 
se změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení licence č.j. zem/7638/07, spis. zn.: 
2007/427/sve/ATV, ze dne 29. srpna 2007, spočívající ve změně označení názvu programu na GOLF 
CHANNEL a změně programové skladby a programového schématu, v rozsahu dle žádosti doručené 
Radě dne 20. září 2011, č.j. 7307/2011, ve znění upřesnění ze dne 14. listopadu 2011, č.j. 9015/2011. 
 
 
Provozovatel, ATV CZ s.r.o., IČ: 27647234, se sídlem Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6, požádal o 
udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených licenci k provozování televizního vysílání 
programu GOLF CHANNEL CS, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělené rozhodnutím 
Rady ze dne 29. srpna 2007, spis.zn. 2007/427/sve/ATV, č.j. zem/7638/07. 
 
Schválené změny jsou následující: 
 
Označení (název) programu: GOLF CHANNEL 
 
Programová skladba:  
 
Program tvoří informační pořady s přehledem novinek ze světa golfu, aktuálních výsledků, zpráv, 
rozhovorů a komentářů z celého světa. Dále instruktážní pořady, pořady zaměřené na výuku 
špičkových trenérů světa s důrazem na techniku hry; dokumenty s golfovými osobnostmi, cestování za 
golfem. 
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Programové schéma vysílání: 
 

• Denně – noční provoz a ranní infoservis  
00:00-08:30 Golf Central, zprávy z golfu, výsledky a ranní infoservis 
 

• Denně – Zprávy z golfu 
 

• pondělí – pátek – dopolední program  
instruktážní a dokumenty o golfu, lekce, cestování, zajímavosti, Top 10, fitness, classic-
historie golfu, komentovaný golfový turnaj, přímý přenos nebo repríza 
 

• pondělí – pátek – odpolední program  
instruktážní a dokumenty o golfu, lekce, cestování, zajímavosti, Top 10, fitness, classic-
historie golfu, komentovaný golfový turnaj, přímý přenos nebo repríza 

 
• pondělí – středa – večerní program  

instruktážní a dokumenty o golfu, lekce, cestování, zajímavosti, Top 10, fitness, classic – 
historie golfu, komentovaný golfový turnaj 
 

• čtvrtek – neděle – večerní program  
komentovaný golfový turnaj, přímý přenos a repríza 
 

• sobota – neděle  
komentovaný golfový turnaj, přímý přenos a repríza plus instruktážní a dokumenty o golfu 
výše uvedené. 

 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
 
Do vysílání může být zařazen teleshopping od společnosti Areji s.r.o. (propagace firem v golfovém 
prostředí). 
 
V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace a územního rozsahu 
vysílání, beze změn. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Vzhledem k tomu, 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 souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek 
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen 11. října 2011. 
 
Poučení: 
 
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: 29.11.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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Jedn. identifikátor: 292615-RRTV 

 
   
Naše č. j.: RRTV/20487/2018-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2018/1002/fia 
Zasedání Rady:  20-2018/poř. č. 11 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo: 4. prosince 2018, Praha 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
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 „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 uděluje provozovateli, společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, se sídlem Olbrachtova 
1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 
programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, licence sp. zn.: 
2007/427/sve/ATV, č.j.: sve/7638/07, ze dne 29. srpna 2007, ve znění pozdějších změn, podle 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 5. listopadu 2018, č.j.: 
RRTV/19105/2018-vra, spočívající:  
 
 

a) ve vyjmutí programového (vysílacího) schématu vysílaní (rozhodnutí o změně 

licenčních podmínek, č.j.: RUD/4088/2011, sp. zn.: 2011/868/RUD/ATV, ze dne 29. 

listopadu 2011) z licenčních podmínek, tzn. že:  

 

 licenční podmínky aktuálně programové (vysílací) schéma neobsahují;  

 

b) ve změně programové skladby vysílání, zakotvené v rozhodnutí o změně licenčních 
podmínek, č.j.: RUD/4088/2011, sp. zn.: 2011/868/RUD/ATV, ze dne 29. listopadu 2011, 
se mění na:   

Programová skladba:  

Program tvoří přímé přenosy, záznamy a sestřihy golfových turnajů, dále zprávy, rozhovory, 
reportáže a pořady ze světa golfu, jakožto i pořady zaměřené na výuku golfu. 
 
 
 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny 
 

ATV CZ, s.r.o. 
IČ: 276 47 234 
 
Olbrachtova 1980/5, Krč,  
140 00 Praha 4 
 



Odůvodnění: 
 
Podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek.  
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 21. listopadu 2018.  
 
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 : 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 




