
Účastník řízení: 
MTV NETWORKS s.r.o. 
Na Strži 65/1702 
140 00 Praha 4 

zastoupený zmocněncem: 
JUDr. Antonín Hedrlín 
Jankovcova 1037/49 
170 00 Praha 7 

Rozhodnutí o udělení l icence 

Spisová značka: 2009/1037/sve/MTV 
č.j.:sve 
Zasedání Rady 17/ poř. č. 23 
Vyřizuje.D Švédi ková/6503/09 
Schválil: Mgr J. Hrubá 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 pfsm. b), § 
18 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalSIch zákonů, v platném zněni (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 1 zákona t 
500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává 

r o z h o d n u t i : 

Rada u d ě l u j e společnosti MTV NETWORKS s.r.o., sidlo: Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 
00 Praha 4, l i c e n c i k provozováni televizního vysílání siřeného prostřednictvím družice. 
Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označeni (název) programu: 
VH 1 European 
Uzemni rozsah vysíláni: 

Albánie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, 
Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, 
Izrael, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Afghánistán, 
Alžírsko, Bahrajn, Čad, Džibuti, Egypt, Irán, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, 
Mauretánie, Maroko, Omán, Palistina/Západnf břeh, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, 
Súdán, Sýrie, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Jemen, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemí, 



Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Turecko, Ukrajina, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, 
Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 

Hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci 
obsahující z převážné části videoklipy. 

Dalši programové podmínky: 

Podíl hudebních videoklipů činí nejméně 80 %. 
Program dále obsahuje: 
hudební pořady, jiné zábavné pořady (soutěže, reality show, hraná show), přestávky. 

Podíl přestávek nepřesáhne 15 %. V průběhu přestávek budou uváděny reklamy, tzv. „Self 
promo", spoty, oznámeni o sponzorováni, krátké pořady kzaplněni časových mezer 
(humorné animované, připadne hrané pořady v rozsahu cca 20 vteřin až několikaminutové), 
kampaňové spoty (např. proti drogám či znečišťování ovzduší), apod. 

Program bude v anglickém jazyku s tím, že některé reklamy mohou být v jiných jazykových 
mutacích. 

Služby přímo související s programy: 

Elektronický programový průvodce. 
SMS aplikace na části obrazovky, které částečně překrývají vysílaný obsah jako SMS hra 
apod. 
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysíláni evropských děl a  
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

Vhledem k zaměřeni programu nebude dodržen nadpoloviční podíl celkového vysílacího 
času programu, který má být vyhrazen k vysílání evropských děl. 
Podii celkového vysílacího času, který bude vyhrazen k vysíláni evropských děl bude činit 
nejméně 30 % a nejméně 10 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysíláni 
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci. 

Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysíláni současné tvorby, na vysílacím  
času vyhrazeném vysíláni evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

Pro vysíláni evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění 
neuplynulo vice než 5 let bude vyhrazeno nejméně 10 % vysílacího času vysíláni evropských 
dél vyrobených nezávislými výrobci. 

Ůdaie o části programu převzatého od jiného provozovatele vysíláni: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele. 

Odůvodněni 



Účastník řizeni. společnost MTV NETWORKS s.r.o. požádal Radu o uděleni licence k provozováni 
televizního vysíláni prostřednictvím družice v souladu se znénim zákona č 231/2001 Sb podáním 
doručeným Radě dne 21. záři 2009, č.j. 6503. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb licenční řízeni k provozováni vysíláni 
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. 
Účastníkem řízení |e 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 22. 
září 2009 Rada konstatovala, že účastník řízeni vyhověl podmínkám licenčního řízeni podle 
ustanovení § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanoveni § 14, 
jakož i v ustanoveni § 25 odst. 2 plsm. 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 
uděleni licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s § 12 odst. 5 plsm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízeni uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč. stanovený podle zákona č 634/2004 
Sb., v platném zněni dne 4 října 2009. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnuti neni podle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

V Praze dne 6 října 2009 

JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 

pro rozhl^a^évíJe^evízni vysílání 
, * o * A 
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Sp. znVIdent.: 2010/722/zem/MTV 
Naše zn.: zem/2780/2010 
Zasedání Rady č. 16 - 2010 / poř.č.: 113 

MTV NETWORKS s.r.o. 
IČ: 28970438 
Na Strži 65/1702 
140 62 Praha 4 
Česká republika 

AK Hedrlín Antonín JUDr. 
Jankovcova 1037/49 
17000 Praha 7 
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 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 
28970438, licenci č.j. sve/7049/09, spis. zn.: 2009/1037/sve/MTV, ze dne 6. října 2009, k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím družice, o: 

hlavní jazyk televizního vysílání: angličtina 

vyčet států, na jejichž území je vysílání televizního programu VH 1 European zcela nebo převážně  
směřováno: 

Albánie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, 
Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, 
Izrael, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Afghánistán, 
Alžírsko, Bahrajn, Čad, Džibuti, Egypt, Irán, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, 
Mauretánie, Maroko, Omán, Palestina/Západní břeh, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, Súdán, 
Sýrie, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Jemen, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemí, Norsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 
Turecko, Ukrajina, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická 
republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe. 
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Odůvodnění: 

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 MTV NETWORKS s.r.o., dne 15. července 
2010, pod č.j. 5746, 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. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 24.8.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2010.09.02 09:52:09 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ 7 Q _ _ Location: Praha 



AK Hedrlín Antonín JUDr. - MTV 
NETWORKS s.r.o. 
IČ: 66233941 
Jankovcova 1037/49 
17000 Praha 7 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2011/543/RUD/MTV 
Č.j.: RUD/2281/2011 
Zasedání Rady č. 12 - 2011 / poř.č.: 29 

ROZHODNUTÍ 

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, 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 
28. června 2011 toto 

rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Na Strži 
65/1702, 140 62 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsažených v licenci k 
provozování televizního vysílání programu VH 1 European, udělené pod spis.zn. 
2009/1037/sve/MTV, č.j. sve/7049/09 dne 6. října 2010, ve znění pozdějších změn, a to dle 
žádosti provozovatele doručené Radě dne 31 . května 2011, spočívající ve snížení podílu 
celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl z "nejméně 30%" na 
"nejméně 20%". 

Nově tak bude Podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání 
evropských děl a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci upraven takto: 

Vzhledem k zaměření programu nebude dodržen nadpoloviční podíl celkového 
vysílacího času programu, který má být vyhrazen k vysílání evropských děl. Podíl 
celkového vysílacího času, který bude vyhrazen k vysílání evropských děl, bude činit 
nejméně 20% a nejméně 10% celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání 
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci. 

V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace a 
programových podmínek, které vedly Radu k udělení licence, beze změn. 

Odůvodnění: 

2281-1 



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 dne 31 . 
května 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: 28.6.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.07.12 14:09:53 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

22QI 2 Location: Praha 



MTV NETWORKS s.r.o. 
IČ: 28970438 
Na Strži 65/1702 
140 62 Praha 4 
Česká republika 

AK Hedrlín Antonín JUDr. - MTV 
NETWORKS s.r.o. 
IČ: 66233941 
Jankovcova 1037/49 
17000 Praha 7 
Česká republika 

Sp. zn./ldent: 2011/1089/sve/MTV 
Č.j.: sve/69/2012 
Zasedání Rady č. 1 - 2012 / por.č.: 18 

ROZHODNUTÍ 

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 
toto 

r o z h o d n u t í 

Rada vydává provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, Na 
Strži 65/1702, PSČ 140 62, licence sp. zn. 2009/1037/sve/MTV, č.j. sve/7049/09, ze dne 6. 
října 2009, souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně výčtu států, na jejichž území bude vysílání zcela 
nebo převážně směřováno rozšířením o státy Ázerbájdžán, Uzbekistán, Turkmenistán, 
Tádžikistán, Gruzie, Kyrgyzstán; dle podání č.j. 9824 doručeného dne 7.12.2011 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 
634/2004 Sb., v platném znění dne 5. prosince 2011. 
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Odůvodnění: 

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 lze 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: 3.1.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2012.01.10 14:23:37 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + £]20 27H 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 
www.rrtv.cz 

MTV NETWORKS s.r.o. 
Na strži 1702/65 
14000 Praha 

Sp. zn./ldent.: 2014/829/SMU/MTV 
Č.j.: SMU/3102/2014 
Zasedání Rady č. 16 - 2014 / poř.č.: 33 

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 ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto 

Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, 
PSČ 140 62, dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas ke změně licenčních podmínek 
licence sp. zn. 2009/1037/sve/MTV ze dne 6. října 2009, program VH 1 European, spočívající ve změně 
výčtu států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno, a to rozšíření o státy 
Andorra, Arménie, Keňa, Rusko a Švýcarsko v rozsahu dle žádosti č.j. 6792 doručené dne 4. srpna 
2014. 

Odůvodnění: 

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 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 25. června 2014. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi 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 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: 2.9.2014 Ivan Krejčí 

r o z h o d n u t í : 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.09.04 17:17:09 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Jedn. identifikátor 256486 - RRTV 

 
    
Naše č. j. RRTV/14887/2017-fia  
Sp. zn.               RRTV/2017/899/fia 
Zasedání Rady   18-2017/poř. č. 44 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 24. října 2017, 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 MTV NETWORKS  s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem 
Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 14062, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, sp. zn.: 2009/1037/sve/MTV, č.j.: sve/7049/09, ze dne 6 října 2009, podle § 21 odst. 
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 3. října 2017, č.j.: RRTV/14054/2017-vra, 
spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu VH 1 European 
prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno o stát: Polsko.    
 
 
 
 

Nové znění výčtu států:  
 
Albánie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, 
Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Izrael, 
Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Afghánistán, Alžírsko, 
Bahrajn, Čad, Džibuti, Egypt, Irán, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Mauretánie, Maroko, 
Omán, Palestina/Západní břeh, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, Súdán, Sýrie, Tunisko, 
Spojené arabské emiráty, Jemen, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, 
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, 
Zambie, Zimbabwe, Ázerbájdžán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Gruzie, Kyrgyzstán, 
Andorra, Arménie, Keňa, Rusko, Švýcarsko, Polsko.  
 
 
 
 
 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 

 
MTV NETWORKS  s.r.o. 
IČ: 289 70 438 
 
Na strži 65/1702,  
Praha 4, PSČ 14062 
 



Odůvodnění: 
 
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 27. září 2017.  
 
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 

 



 

Jedn. identifikátor: 356382-RRTV 

 
   
Naše č. j.:  RRTV/10922/2020-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2020/541/fia  
Zasedání Rady:  13-2020/poř. č. 12 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
 
Datum, místo 21. července 2020, 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 ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/1037/sve/MTV, č.j.: sve/7049/09, ze 
dne 6. října 2009, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 12. 
června 2020, č.j.: RRTV/9999/2020-vra a doplnění žádosti ze dne 7. července 2020, č.j.: 
RRTV/10620/2020-vra, spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání 
programu VH 1 European, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně směrováno o:  
 
Gibraltar, Brazílie, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, 
Ekvádor, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, 
Venezuela, Uruguay, Paraguay, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago, Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Saba, Svatý Eustach, Svatý Martin, Barbados, Jamajka, Dominika, Bahamy, Falklandy, 
Bermudy a Kajmanské ostrovy.   
 
 
 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
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 2. července 2020.  
 

ViacomCBS Networks 
International Czech s.r.o.   
IČ: 289 70 438 
 
Perlová 371/5, Staré Město,  
110 00 Praha 1 



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 

 


