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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 

 
 

r o z h o d n u t í: 
 
 
Rada  u d ě l u j e  společnosti  O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
Michle, 140 00 Praha 4, l i c e n c i  k provozování celoplošného zemského digitálního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, 
a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
Označení (název) programu:    O2 TV FREE 
 
Územní rozsah vysílání:    Česká republika 
 
Hlavní jazyk vysílání:     čeština 
 
Časový rozsah vysílání programu:    24 h denně 
 
 
Základní programová specifikace:    Sportovně-informační program 

 

Další programové podmínky: 

 
Program bude sestavený: 
 

 převážně ze sportovního obsahu (dle získaných práv) zařazeného do vysílání se 
záměrem seznámení (ochutnávky) se službou O2 TV, zejm. sportovních programů, 

 

 z informací a oznámení týkajících se vlastních pořadů a doprovodných výrobků nebo 
služeb O2 TV (seznámení se s placenou službou O2 TV, jejími programovými nabídkami 
TV kanálů, jejími funkcionalitami a produkty); cílem je mj. zlepšení uživatelské zkušenosti, 
umožnění interakce s divákem, zařazení nabídky doplňujícího obsahu a dalších informací 
souvisejících s vysíláním programu. 

 



Sportovní část programu bude obsahovat události v přímém přenosu, ze záznamu, zkrácené 
verze záznamu, sestřihy i jiné formáty a další pořady, 
 
Hlavním jazykem je český jazyk; některé programy budou zařazené v původní jazykové verzi, 
 
Součástí programu může být reklama zařazená dle podmínek stanovených zákonem. 
 
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání  
 
Program nebude používat obsah převzatý od jiného provozovatele. 
 
 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem  
 
Součástí programu  
 

- bude elektronický programový průvodce (EPG), 

- může být v závislosti na vysílaném obsahu zobrazení informační lišty a informačního 

vyskakovací okna (tzv. pop-up okna), 

- může být poskytování interaktivního odkazu (zkráceného přístupu) dle vysílaného obsahu 

a v závislosti na technických možnostech platformy, např. pro přístup ke službám 

nabízeným v rámci služby O2TV, pro vstup do interaktivního objednávkového formuláře, 

pro přístup na související internetové stránky, 

- bude interaktivní banner umožňující vstup do HbbTV aplikace, 

- bude HbbTV aplikace, která umožní např. objednání služeb O2 TV, ale i další funkce 

HbbTV, např. programové informace, předplatné k programům, vstup do archivu pořadů. 

 
Programové schéma vysílání: 
 
Schéma programu bude sestavené dle získaných licenčních práv ke sportovním událostem a 
jiným pořadům se sportovní tématikou. Informační část programu bude sestávat z předem 
vyrobené informační smyčky obsahující informace o produktech a službách O2 TV. 
 
 
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých 
producentů a současné tvorby  
 
Podíl vysílacího času pro vysílání evropských děl: 
- minimálně 50 % z relevantní části vysílání (v souladu s § 42 zákona č. 231/2001 Sb.) 
 
Podíl vysílacího času pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 
- minimálně 10 % z relevantní části vysílání (v souladu s § 43 zákona č. 231/2001 Sb.) 
 
Podíl vysílacího času pro vysílání současné tvorby: 
- minimálně 10 % (v souladu s § 44 zákona č. 231/2001 Sb.) 
 
 
 
 
 



Odůvodnění: 
 
Účastník řízení, společnost O2 TV s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím šířeného prostřednictvím celoplošného zemského digitálního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 
Sb., podáním doručeným Radě dne 11. ledna 2017, č.j. RRTV/16702017-vra, ve znění upřesnění 
ze dne 26. ledna 2017, č.j. RRTV/2573/2017-vra. 
 
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 7. 
února 2017 pak Rada konstatovala, že účastník 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 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 právní moci rozhodnutí. 
 
 
 
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 14. prosince 2016. 
 
 
 
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.  
 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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