
 

Jedn. identifikátor 297517-RRTV 

 
Naše č. j.  RRTV/2238/2019-rap  
Sp. zn. RRTV/2018/1126/  
Zasedání Rady   03-2019/poř. č. 3 
 
Vyřizuje: ORVL 
 
Datum, místo 8. 2. 2019, 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 § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“), vydala toto 

rozhodnutí: 

Rada uděluje právnické osobě Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 07389698, se sídlem Příkop 
838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, podle § 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: 

Lounge TV 

Základní programová specifikace: 

Hudební obsah doplněný o videotextové zprávy, videa, živé přenosy a reportáže z různých 
oblastí života 

Časový rozsah vysílání: 

24 h denně 

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

Česká republika, Slovenská republika 

Hlavní jazyk vysílání: 

Čeština 

Další programové podmínky: 

Hlavní náplní programu Lounge TV bude proud hudebního obsahu ve stylu Lounge setů ve všech 
podobách (lounge chillout, lounge deephouse, lounge jazz, lounge) doplněného obrazovým 
obsahem z České republiky i z celého světa, odpovídajícího danému tématu. Např.: business; 
umění; cestování; sportovní události; architektura; lifestyle; fashion - módní přehlídky; 
adrenalinové zážitky; slowmotion video záznamy z cestování po ČR i Evropě. Informace budou 
předány buďto přímým moderováním, komentářem na pozadí, nebo prostřednictvím grafických 
lišt s textovým obsahem. 

Návrh vysílacího schématu vysílání: 

 
Lounge and Live TV, s.r.o., 
IČO: 07389698 
Příkop 838/6, 602 00 
Brno – Zábrdovice 
IDDS: td9igyh 



Základem denního programového schématu je tematický blok trvající 30 minut tvořený 24 
minutami redakčního obsahu (tematický hudební set vybraného hudebního stylu a příslušného 
videoobsahu, připravený sestřih videí odpovídajícího tématu, doplněný grafickými lištami s 
kontextovými informacemi). Tematický blok bude doplněn zhruba 6 minutami zahrnujícími další 
části vysílání, zejména reklamu a teleshopping v rozsahu stanoveném právními předpisy. Takto 
sestavené tematické bloky se řadí do uceleného proudu audiovizuálního obsahu dle denní 
dramaturgie do celkové denní stopáže vysílané 24 hodin. Obsah tematického bloku je v průběhu 
celého dne obměňován. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:    

Elektronický programový průvodce (EPG), SMS aplikace tematicky rozdělené podle cílové 
skupiny diváků a podle vybraného obsahového tématu, HbbTV s obsahem odpovídajícím 
diváckému a obsahovému profilu stanice, teleshopping. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl: 

Pro evropská díla bude vyhrazen nadpoloviční podíl celkového vysílacího času. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci: 

Alespoň 10 % z celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci. 

Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na 
vysílacím času vyhrazeném 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. 

 

 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Lounge and Live TV, 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 10. prosince 2018, č. j.: RRTV/20647/2018. Podle 
ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání šířeného 
mj. prostřednictvím družic 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 
5. února 2019 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. b) 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 1. prosince 2018. 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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