
 

Jedn. identifikátor 282569-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/14207/2018-zem 
Sp. zn. 2018/542/zem  
Zasedání Rady   12-2018/poř. č. 3 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 17. července 2018, Praha 
 
 

 
 

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

rozhodnutí: 
 
 

Rada uděluje společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 
140 00 Praha 4, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice na 12 let; od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
Označení (název) programu:   Orange Sport 2 
 
Základní programová specifikace:  sportovní program 
 
Časový rozsah vysílání:    24 hodin denně 
 
Hlavní jazyk vysílání:    slovenština 
 

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

Slovenská republika, Česká republika 
 
 
Další programové podmínky: 
 
Program bude vysílat: 

- události v přímém přenosu, ze záznamu, zkrácené verze záznamu  
- sestřihy i jiné formáty a další pořady.  

 
Převážně bude program vytvářený ve slovenské jazykové verzi; některé pořady budou zařazené 
v české jazykové verzi. 
 
Součástí programu může být reklama zařazená dle podmínek stanovených zákonem. 
 

 

 
O2 TV s.r.o. 
Za Brumlovkou 266/2 
14000 Praha 4 



Návrh vysílacího schématu vysílání: 

 
Schéma programu bude tvořeno dle získaných práv a v závislosti na zařazení událostí v přímém 
přenosu. 
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
 
Provozovatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.  
 

 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:    
 

- elektronický programový průvodce (EPG), 
- dle vysílaného obsahu mohou být poskytnuty doplňující informace prostřednictvím 

informačních lišt, vyskakovacích oken (tzv. pop-up okna), přístupu do HbbTV, zkráceného 
přístupu na internetové stránky, příp. prostřednictvím dalších formátů doplňkových 
informací. 

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

 
V zákonném rozsahu, přičemž podíl zastoupení evropských děl bude sledován jen u typů pořadů, 
které nejsou definičně vyloučeny.  
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 22. května 2018. 
 
Účastník řízení, společnost O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 
140 00 Praha 4, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání programu 
Orange Sport 2 šířeného prostřednictvím družice, v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., 
podáním doručeným Radě dne 22. května 2018, RRTV/11509/2018-vra.  
 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného prostřednictvím družice 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. zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Na základě všech předložených dokladů a upřesnění hlavního jazyka vysílání a dalších 
programových podmínek v rámci ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 17. července 
2018, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti 
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) 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 ustanovením § 
12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od právní moci 
rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
 
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. 
 
Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání povinen 
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s 
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, 
a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání. 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., žaloba přípustná. 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 



 

Jedn. identifikátor 423075-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9624/2021-zem 
Sp. zn. 2021/646/zem 
Zasedání Rady   14-2021/poř. č. 26 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 10. srpna 2021, Praha 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE 
 
 
 

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 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 oz hodnut í : 
 
 

Rada uděluje provozovateli vysílání, společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za 

Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 

231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/14207/2018-zem, 

spis. zn.: RRTV/2018/542/zem, ze dne 17. července 2018, k provozování televizního vysílání 

programu Orange Sport 2 šířeného prostřednictvím družice, a to změnou označení názvu 

programu na  

 

Premier Sport 2 SK, 

 

 

v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. července 2021, č.j. RRTV/9417/2021-vra,ve znění 

doplnění a upřesnění ze dne 2. a 4. srpna 2021, č.j. RRTV/9463/2021-vra a č.j. RRTV/9505/2021-

vra.  

 

V návaznosti na tuto změnu bude textové logo programu Premier Sport 2, v souladu s hlavním 

jazykem vysílání, doplněno na obrazovce označením SK. 

 

 

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. 

 
O2 TV s.r.o. 
ag42tmc 



 

Účastník řízení dne 29. července 2021 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- Kč podle položky 

67 Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba dalšího 

odůvodnění v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.  

 

 

 

Poučení:  

 

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. Podání žaloby 

nemá odkladný účinek. 

 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 


