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Sp. zn. / ldent . ; 2010 /84 /zem/Hud 
Naše z n . : zem/641/2010 H u d e b n í te lev ize , s . r .o . 
Z a s e d á n í Rady č. 4 - 2010 / poř .č . : 3 IC: 28938071 

Pod Klamovkou 3 
15000 Praha 1268/3 
Česká republika 

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 znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, se sídlem Pod Klamovkou 
1269/3, 150 00 Praha 5, Košíře, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice. Licence se uděluje na dobu urči tou, a to na dobu 12 let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 
Retro Music Television 

Územní rozsah vysílání tv programu: 

Česká republika, Slovenská republika 

Program bude vysílán v českém jazyce. 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 h denně 
Základní programová specifikace: 

Hudební televize specificky zaměřená na hudební produkci od počátku 60. do první poloviny 90. let 
20. století (horní hranice se s časem přiměřené posouvá) s důrazem na českou a slovenskou archivní 
produkci. Převažující podíl tvoří produkce tzv. středního proudu popu a rocku. 

Další programové podmínky: 
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Programová skladba: 

Podíl hudebních videoklipů ve vysílání činí nejméně 80 %. Koncerty, reportáže, rozhovory a ostatní 
pořady se podílejí až do 20 % vysílání. 

Spektrum pořadů (resp. tematických hudebních bloků) je průřezové širokou hudební oblastí. 
Jednotícím prvkem je propagace archivní české, evropské i světové hudební kultury. Žánrové 
obsazení zahrnuje í minoritní hudební oblasti (od etna přes jazz až např. po punk). 

Podíl českých a slovenských hudebních klipů ve vysílání bude činit minimálně 10%. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Nebudou přebírány části programu od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo související s programem: 

Současně s programem bude vysílán elektronický programový průvodce (EPG). 

Programové schéma vysílání: 

Programové schéma je složeno ze zpravidla jedno- až tříhodinových pořadů, resp. hudebních bloků 
se specifickou dramaturgií zohledňující skutečnost, že jednotlivé pořady nebo specifické programové 
bloky jsou zaměřeny na hudbu světové nebo české produkce staršího data. Tyto pořady (bloky) 
následují bezprostředně za sebou, po celých 24 hodin každého dne v týdnu. Oddělovány mohou být 
self-promo spoty či krátkými reklamními bloky. 

Podíl celkového vysílacího času vyhrazeného vysíláni evropských děl: 

Jednotlivá produkovaná díla - pořady (resp. tematické hudební bloky) budou ve své většině vytvářeny 
(resp. komponovány) subjekty z České republiky (resp. z Evropských společenství). Podíl vysílacího 
času, který bude vyhrazen vysílání evropských děl, bude nejméně 50%. 

Podíl celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými  
výrobci: 

Pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci bude vyhrazeno alespoň 10% celkového vysílacího 
času. 

Podii vysílacího času vyhrazeného vysíláni současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném vysílání  
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

V rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci 
bude tvořit vysílání současné tvorby (tj. děl, od jejichž prvního zveřejněni neuplynulo více než 5 let), 
alespoň 10 %. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Hudební televize, s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním 
doručeným Radě dne 26. ledna 2010, č.j. 732, a upřesněním údajů týkajících se programové skladby 
uvedených do protokolu při ústním jednání dne 16. února 2010. 
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Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 16. 
února 2010 pak 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) 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 22. ledna 2010. 

Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel televizního vysílání s licencí 
povinen zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 16.2.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistova 
Date: 2010.03.03 11:36:40 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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S p . zn . / ldent . : 2010 /725 /zem/Hud 
Naše z n . : zem/2770/2010 
Z a s e d á n í R a d y č. 16 - 2010 / poř .č . : 106 

H u d e b n í te lev ize , s . r .o 
IČ: 28938071 
Pod Klamovkou 1268/3 
15000 Praha 5, Košíře 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. j) 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 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Hudební televize, s.r.o., IČ: 
28938071, l icenci č.j. zem/641/2010, spis. zn.: 2010/84/zem/Hud, ze dne 16. února 2010, k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím družice, o: 

vyčet států, na jejichž území je vysílání televizního programu Retro Music Television zcela nebo  
převážně směřováno: 

Česká republika, Slovenská republ ika 

O d ů v o d n ě n í : 

Provozovatel televizního vysílání s licencí, jehož vysílání není zcela nebo převážně směřováno pouze 
na území České republiky, nebo jehož hlavním jazykem vysílání není čeština, je povinen podle § 21 
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., doručit Radě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje 
podle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.; nesplnění této povinnosti se považuje za porušení 
licenčních podmínek. Rada licenci provozovatele televizního vysílání s licencí doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí tyto údaje byly doručeny. 

Provozovatel televizního vysílání s licencí, společnost Hudební televize, s.r.o., dne 26. července 2010, 
pod č.j. 6103, doručil Radě údaje dle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak 
povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. Zvýše uvedených důvodů Rada 
rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

r o z h o d n u t í 

hlavní jazyk televizního vysílání: český jazyk 
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P o u č e n í : 

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

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2010.09.03 13:10:24 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 


