Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
P R O ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
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JEDN. IDENT.:
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NAŠE Č. J.:
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ZASEDÁNÍ RADY:
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2015/282/zem/AMC
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VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

24.3.2015, Praha

Fuchsová Michaela, Mgr., advokát
AMC Networks Central Europe s.r.o.
Voršilská 130/10
11000 Praha
Česká republika

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 AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha 8 Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, l i c e n c i
k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu
12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:
SPORT3
Výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika, Slovenská republika
Hlavní jazyk vysílání:
angličtina
Časový rozsah vysílání programu:
nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1
Identifikace přenosového systému:
vysílání prostřednictvím optických vláken (včetně IPTV). Přenos zajišťován společností AMC Networks
International Central Europe Kft. Budapest, Lomb u. 23-27, 1139, Maďarsko. Formát (Transport Stream):
Mpeg4 5.6 Mbps 1080Í multicast.
Informace o pňstupu k vysílání:
program bude přístupný prostřednictvím OTT (Over-The-Top) aplikace 02TV GO pro zařízení tzv. nových
medií s připojením na internet, tedy např. PC/Tablet/Smartphone/smartTV. Aplikace je dostupná na App
Store a na Google play.
Základní programová specifikace:
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sportovní přenosy

Další programové podmínky:
programová skladba bude obsahovat přenosy závodů Formule 1, resp. speciální doplňkové vysílání k
přenosům závodů Formule 1 sestávající z několika možných pohledů, například:
a) pohledy ze servisních boxů
b) pohled na mapu konkrétního okruhu zachycující okamžité pozice závodních vozů na dané dráze
c) pohledy z kabiny jezdce
d) přehledy aktuálního pořadí, statistika závodu
e) hlavní události závodu
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
nebude přebíráno vysílání od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
nebudou poskytovány služby přímo související s programem.
Návrh programového schématu vysílání:
nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který bv měl být vyhrazen vysílání evropských děl,
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, a vysílacího času, který bv měl být vyhrazen vysílání
současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
není relevantní - sportovní přenos.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., požádal Radu o udělení licence
k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v souladu se zněním
zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 12. března 2015, č.j. č.j. RRTV/2747/2015-P, ve
znění ze dne 16., 17. a 19. března 2015, č.j. RRTV/2876/2015-P, RRTV/2913/2015-P a
RRTV/2992/2015-P.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 24. března
2015 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 9. března 2015.
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.
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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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Jedn. identifikátor 252658 - RRTV
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/12372/2017-pim
RRTV/2017/689/pim
14-2017/poř. č. 44

Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

30. 08. 2017, Praha

Michaela Fuchsová
Voršilská 130/10
11000 Praha 1

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 29. srpna 2017 toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, se
sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních
podmínek licence k provozování televizního vysílání programu SPORT 3, č.j.
RRTV/1273/2015-zem, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
spočívající v úpravě dalších programových podmínek a časového rozsahu vysílání
programu, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 14. července 2017,
č.j. RRTV/10577/2017-vra, a jejího doplnění doručeného Radě dne 08. srpna 2017,
č.j. RRTV/11373/2017-vra.
AMC Networks Central Europe s. r. o. je provozovatelem televizního vysílání programu SPORT3
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence ze dne 24. března
2015, č.j. RRTV/1273/2015/-zem, sp. zn. 2015/282/zem/AMC.
Dne 14. července 2017 byla Radě pod č.j. RRTV/10577/2017-vra doručena žádost provozovatele
AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3,
PSČ 186 00, o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek televizního vysílání programu
SPORT3 šířeného prostřednictvím družice. Dne 08. srpna 2017 pak bylo Radě pod č.j.
RRTV/11373/2017-vra doručeno doplnění výše uvedené žádosti.
Provozovatel požádal konkrétně o následující změny:
1)

Provozovatel žádá o souhlas se změnou licenčních podmínek spočívající v tom, že navrhuje
nahrazení současného znění dalších programových podmínek následujícím textem:

Programová skladba bude obsahovat:
I. Přenosy závodů Formule 1, resp. speciální doplňkové vysílání k přenosům závodů Formule
1 sestávající z několika možných pohledů, například:
a) pohledy ze servisních boxů

b) pohled na mapu konkrétního okruhu zachycující okamžité pozice závodních vozů na
dané dráze
c) pohledy z kabiny jezdce
d) přehledy aktuálního pořadí, statistika závodu
e) hlavní události závodu
II. přenosy zápasů a příp. jiných sportovních událostí a pořadů NFL (National Football
League) Red Zone."
2)

Dále provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek spočívající v tom, že navrhuje
nahrazení současného znění návrhu programového schématu vysílání následujícím textem:

„Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1
a zápasů, příp. jiných sportovních událostí a pořadů NFL Red Zone."
3)

Dále provozovatel žádá o změnu „Časového rozsahu vysílání programu". Provozovatel
navrhuje nahrazení současného znění následujícím novým textem:

„Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1
a zápasů, příp. jiných sportovních událostí a pořadů NFL Red Zone."
Rada se žádostí zabývala na svém 14. zasedání konaném ve dnech 29. a 30. srpna 2017 a
všechny výše požadované změny schválila.
V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze
změn.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 12. července 2017.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k
Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby
má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

Jedn. identifikátor 400384-RRTV
Naše č. j.

RRTV/4635/2021-kus
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Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

24. března 2021, Praha

AMC Networks Central Europe
s.r.o.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 23. března 2021 toto
rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k provozování
televizního vysílání programu SPORT 3, č. j. RRTV/1273/2015-zem, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, spočívající v následující úpravě licenčních podmínek dle žádosti provozovatele
doručené Radě dne 19. února 2021 pod č. j. RRTV/3002/2021-vra:
Programová skladba bude obsahovat přenosy závodů Formule 1, resp. speciální doplňkové vysílání k
přenosům závodů Formule 1 sestávající z několika možných pohledů, například: a) pohledy ze servisních
boxů, b) pohled na mapu konkrétního okruhu zachycující okamžité pozice závodních vozů na dané dráze,
c) pohledy z kabiny jezdce, d) přehledy aktuálního pořadí, statistika závodu, e) hlavní události závodu.
Programové schéma vysílání: Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času
jednotlivých závodů Formule 1.
Časový rozsah vysílání: Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých
závodů Formule 1.
Odůvodnění:
Společnost AMC Networks Central Europe s. r.o. je provozovatelem televizního vysílání programu
SPORT3 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence ze dne 24. března
2015, č. j. RRTV/1273/2015/-zem, sp. zn. 2015/282/zem/AMC.
Radě byla dne 19. února 2021 doručena žádost provozovatele AMC Networks Central Europe, s.r.o., o
písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování programu SPORT3.
Správní řízení bylo dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno dnem
doručení žádosti, tedy dnem 19. února 2021.
Předmětem žádosti jsou následující změny licenčních podmínek:
I. Nahrazení současného znění Dalších programových podmínek následujícím novým textem:
"Programová skladba bude obsahovat:

Přenosy závodů Formule 1, resp. speciální doplňkové vysílání k přenosům závodů Formule 1 sestávající z
několika možných pohledů, například:
a) pohledy ze servisních boxů
b) pohled na mapu konkrétního okruhu zachycující okamžité pozice závodních vozů na dané dráze
c) pohledy z kabiny jezdce
d) přehledy aktuálního pořadí, statistika závodu
e) hlavní události závodu."
II. Nahrazení současného znění Návrhu programového schématu vysílání následujícím novým textem:
"Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1."
III. Nahrazení současného znění Časového rozsahu vysílání programu následujícím novým textem:
"Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1."
Rada se projednáním věci zabývala na svém 6. zasedání konaném ve dnech 23. a 24. března 2021 a
dospěla k následujícím závěrům:
Dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat
Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek.
Provozovatel žádá Radu o udělení souhlasu se změnou dalších programových podmínek, programového
schématu a časového rozsahu vysílání. Tato změna je způsobena skutečností, že na programu SPORT 3
již nebudou vysílány sportovní přenosy NFL Red Zone. Změna licenčních podmínek spočívá ve vypuštění
těchto přenosů z licenčních podmínek, zbylé znění licenčních podmínek zůstává neměnné. Časový rozsah
vysílání zůstává specifikován jako „nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od dat a času
jednotlivých závodů Formule 1“, přičemž došlo opět pouze k vypuštění přenosů NFL Red Zone.
Požadované změny nejsou v rozporu se základní programovou specifikací programu a žádost spolu s jejím
doplněním obsahuje všechny podstatné údaje nezbytné pro vydání souhlasu se změnou licenčních
podmínek.
Provozovatel současně řádně uhradil správní poplatek.
S ohledem na skutečnost, že udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek nebrání žádné zákonné
překážky, přijala Rada následující usnesení:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a
ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.")
vydala dne 23. března 2021 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli AMC Networks Central
Europe s. r. o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se
změnou licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu SPORT 3, č. j.
RRTV/1273/2015-zem, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v
následující úpravě licenčních podmínek dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 19. února
2021 pod č. j. RRTV/3002/2021-vra: Programová skladba bude obsahovat přenosy závodů Formule
1, resp. speciální doplňkové vysílání k přenosům závodů Formule 1 sestávající z několika možných
pohledů, například: a) pohledy ze servisních boxů, b) pohled na mapu konkrétního okruhu
zachycující okamžité pozice závodních vozů na dané dráze, c) pohledy z kabiny jezdce, d) přehledy
aktuálního pořadí, statistika závodu, e) hlavní události závodu. Programové schéma vysílání:
Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1.

Časový rozsah vysílání: Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času
jednotlivých závodů Formule 1.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu k Městskému soudu
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

