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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, vydává toto 

Rada u d ě l u j e společnosti ITV SOLUTIONS S E R V I C E S s.r.o., IČ 242 17 671, se sídlem Praha, 
Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 102 00, l i c e n c i k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

Výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směrováno: 

Andora, Rakousko, Belgie, Bosna, Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Německo, Řecko, Maďarsko, Nizozemí, Irsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, 
Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švýcarsko 

r o z h o d n u t í : 

Označení (název) programu: vlil 

Hlavní jazyk vysílání: ruština; program bude vysílán výhradně v ruštině 

Časový rozsah vysílání programu: 24 h denně 

Základní programová specifikace: zábavní a informační program 

Další programové podmínky: 

Program se bude zaměřovat v týdenním vysílacím schématu na jednotlivé formáty:: 

Zpravodajství, publicistika 
Zábavné pořady (talk show, hry a soutěže) 
Filmy a dokumenty (dokumentární filmy) 
Sport 

30 % 
20 % 
35 % 
15 % 

http://www.rrtv.cz


Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

Provozovatel nebude přebírat žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 

Nebudou poskytovány. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých 
producentů a současné tvorby 

• pro evropská díla bude vyhrazeno 30 % z celkového vysílacího času 

pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci bude vyhrazeno 10 % z celkového vysílacího 
času 

pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci, která jsou mladší pěti let, bude vyhrazeno 
10 % z celkového vysílacího času. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost ITV SOLUTIONS S E R V I C E S s.r.o., požádal Radu o udělení licence 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 27. září 2012, č.j. 8576, ve znění doplnění ze dne 9. a 12. 
listopadu 2012, č.j. 9868 a 9911, ze dne 13. a 19. listopadu 2012, č.j. 9946 a 10086, a upřesnění, 
týkajícího se programové skladby, uvedeného do protokolu na ústním jednání konaném dne 4. prosince 
2012. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 4. prosince 
2012 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 vsouladu 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 1. října 2012. 

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: 4.12.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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