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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 PK 62, a.s., IČ 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101
00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; od právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název) programu:

LEO TV GOLD

Základní programová specifikace:

Tematický program pro dospělé

Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

český jazyk

Územní rozsah vysílání:

Česká republika:

katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 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.
Další programové podmínky:
Program je koncipován jako erotický a skládá se z programových bloků, sestavovaných z
výběrových děl prestižních českých a zahraničních produkcí podle dramaturgických požadavků
a kritérií na prémiovou tvorbu v daném žánru.

Ve své programové skladbě program dále cíleně klade důraz na originální pořady z vlastní
produkce a na pořady vytvářené s domácími (českými) aktéry a představiteli, při zachování všech
podnětných a žádaných specifik vyplývajících z původních scén a domácího prostředí.
Obsahem programu jsou domácí i zahraniční dějové scény a filmy, dále retrospektiva, reportáže,
magazíny, ale i seznamovací a informační pořady, a také reklamní bloky.
Do programu jsou rovněž pravidelně zařazovány pořady či programové části, včetně upoutávek,
info setů a předělů, osvětového či vzdělávacího charakteru, vytvářené ve spolupráci se známými
představiteli žánru anebo odborníky z řad oborových specialistů či zástupci spolupracující
odborné veřejnosti - návodné zejména ve smyslu poučeného oborového chování včetně
bezpečné erotiky. Program zařazuje do vysílání minimálně 1 takový osvětový pořad týdně
zaměřený na propagaci v uvedeném smyslu.
Programové schéma vysílání:
Samotný program je složen z kontinuálně navazujících vysílacích bloků pořadů s obsahem z
oblasti domácí, evropské či světové televizní, filmové a video tvorby pro dospělé bez striktního
ukotvení časových bodů ve schématu. Takové bloky pořadů, anebo pořady jednotlivé, jsou
uváděné příslušnými znělkami, předěly či upoutávkami.
Vysílání programu bude v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tzn., že vysílání
bude koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18
let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k
vysílání dětem a mladistvým.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Možnost komunikace s diváky s využitím příslušných aplikací a audiotextových služeb nebo
pomocí prémiových SMS, případně s využitím jiných komunikačních technologií umožňujících
interakci ve vysílání či reakci diváka, používaných v distribuční síti odběratele.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl:
Pro vysílání evropských děl bude vyhrazen nadpoloviční podíl vysílacího času dle zákona č.
231/2001 Sb.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci:
Pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci bude vyhrazen více než 60% podíl
vysílacího času.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na
vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:

Pro vysílání evropských děl současné tvorby vyrobených nezávislými výrobci bude vyhrazen více
než 40% podíl z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci.
Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost PK 62, a.s., IČ 262 11 416, požádal Radu o udělení licence
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 6. prosince 2019 pod č.j.
RRTV/14474/2019-vra.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, dne 27. listopadu 2019.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů 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 ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 17.
prosince 2019, 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

