Jedn. identifikátor
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady
Vyřizuje:
Datum, místo

292648-RRTV
RRTV/20511/2018-zem
2018/1025/zem
20-2018/poř. č. 5
ORVL - OLR
4. prosince 2018, Praha

Stanice O, a.s.
dnygfa8

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

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 „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 519/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5, 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:

ÓČKO Black

Základní programová specifikace:

Hudební kanál na hip hop žánr s důrazem na
americkou a česko-slovenskou hudební scénu

Územní rozsah vysílání:

Česká republika

katastrální území celé České republiky podle vyhlášky 298/2014 Sb., o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, v platném znění
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

český jazyk

Další programové podmínky:
Programová skladba hudební stanice se zaměřuje na žánr hip hop, který se stává hlavním
kulturním hybatelem přes americkou a evropskou až česko-slovenskou hudební scénu. Díky
tomu, že hip hop jako žánr je velmi rozmanitý, bude součástí programové sklady vedle rapu také
soul, R&B, reggae či funk.
Náplní programu jsou především tzv. playlistové pořady, tedy proudy klipů, jejichž podíl ve
vysílání tvoří až 90 %. Některé playlisty jsou doplněny moderací formou voiceover, zatím
příležitostně se objevují „klasické" moderované pořady.
Zvláštní důraz je kladen na domácí hudební tvorbu příslušného období. Poměr českých, resp.
slovenských a zahraničních klipů směřuje k poměru 1:3 (1 český na 3 zahraniční).
Vybrané playlistové pořady jsou zaměřeny tematicky - dle jednotlivých dekád, interpretů, bloky
pouze českých či slovenských klipů, bloky videoklipů na přání apod.
Diváci jsou také ve vysílání na nepravidelné bázi informováni o dění na hudební scéně, v kultuře,
chystaných akcích, koncertech apod., a to formou voiceoveru, informací v rámci grafických prvků
ve vysílání, případně speciálního pořadu či vstupu.
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských
nezávislých producentů a současné tvorby:
Program bude splňovat podmínky stanovené zákonem č. 231/2001 Sb., a to:
- pro evropská díla vyhradí nadpoloviční podíl celkového vysílacího času,
- alespoň 10 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci,
- alespoň 10 % z celkového vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla
vyrobená nezávislými výrobci bude činit evropská nezávislá tvorba mladší pěti let.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Nepředpokládá se přebírání programu či jeho části od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
•
•
•

Electronic Program Guide - standardní doplňková služba TV vysílání.
Grafické lišty - diváci budou informováni o dění v hip hopové kultuře např. koncertech,
chystaných akcích atd.
SMS aplikacích tematický rozdělené podle cílové skupiny diváků, kteří se v danou dobu
dívají na televizi.

Odůvodnění:
Dne 12. listopadu 2018, pod č.j. RRTV/19312/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 20. listopadu
2018, č.j. RRTV/19790/2018-vra, byla Radě doručena žádost společnosti Stanice O, a.s., IČ 265

09 911, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu ÓČKO Black šířeného
prostřednictvím kabelových systémů.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování vysílání
šířeného prostřednictvím družic, kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů a k
provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 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 4.
prosince 2018 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle
ustanovení § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14
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 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 8. listopadu 2018.
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

