JEDN. IDENT.:

243998 - RRTV

NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
ZASEDÁNÍ RADY:

RRTV/7247/2017- smu
RRTV/2017/253/smu
ORVL - OLR
08-2017/poř. č. 3

DATUM, MÍSTO:

25. dubna 2017, Praha

T- Mobile Czech Republic a.s.
IČ: 64949681
Tomíčkova 2144/1
Chodov
148 00 Praha 4

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 (dále jen „správní řád“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje právnické osobě, společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se
sídlem: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let, od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:
T- Mobile Info
Základní programová specifikace:
Program zaměřený na propagaci vlastního televizního vysílání, výrobků a služeb společnosti
provozovatele vysílání zábavnou formou
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Hlavní jazyk vysílání:
český jazyk
Územní rozsah vysílání:
Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 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:
Cílem programu bude propagace služeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
upozorňovat na inovace a trendy v elektronických komunikacích a službách nabízejících

audiovizuální obsah včetně tipů z obsahu audiovizuálních služeb T- Mobile TV. Program
umožní ukázky jednoduchých návodů na ovládání služeb, jakožto i propagační videa
s uvedenou tematikou. Tyto sekvence mohou být prokládány i tzv. slow motion TV – záběry
krajiny a jinými zpomalenými záběry reklamně zábavného charakteru.
Základem programového schématu vysílání je 4 - 12 hodinová smyčka, která se opakuje v
průběhu celého dne.
Smyčka bude tvořena z:









propagace služby T-Mobile TV
upoutávek na televizní programy, pořady nebo dílčí filmy v rámci služby T-Mobile TV
recenze na obsah T-Mobile TV
návodů a tipů na obsluhu služby T-Mobile TV
propagačních videí a reklamy na jiné služby nebo akce T-Mobile Czech Republic a.s.
záznamů popř. živých přenosů z akcí sponzorovaných nebo pořádaných T-Mobile Czech
Republic a.s.
neutrálních video materiálů včetně tzv. slow TV kategorie
zábavních pořadů různého typu, které budou souviset s tematikou základní programové
specifikace

Obsah programové smyčky nemusí vždy obsahovat všechny výše uvedené části programu.
Obsah bude průběžně obměňován a doplňován dle možností a aktivit T-Mobile Czech Republic
a.s. (vždy v souladu s udělenou licencí).
Údaje o části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele
vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Nebudou poskytovány.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl
a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
Vzhledem k povaze programu se podíl evropské tvorby nesleduje.
K identifikaci programu T-Mobile Info bude uváděno logo, jehož podoba bude vycházet
z označení (názvu) programu.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost T- Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem: Tomíčkova
2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního
vysílání programu T-Mobile Info šířeného prostřednictvím kabelových systémů, v souladu se
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 8. března 2017 č.j.
RRTV/4840/2017-vra a jeho doplněním a upřesněním č.j. RRTV/6860/2017-vra doručeným dne
12. dubna 2017 a č.j. RRTV/7084/2017-vra dne 20. dubna 2017.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č.
634/2004 Sb., v platném znění, dne 9. března 2017.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování 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
25. dubna 2017, 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

JEDN. IDENT.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
ZASEDÁNÍ RADY:

275191-RRTV
RRTV/9662/2018-smu
RRTV/2018/291/smu
ORVL - OLR
7-2018, poř. č. 11

DATUM, MÍSTO:

10. dubna 2018, Praha

T- Mobile Czech Republic a.s.
IČ: 64949681
Tomíčkova 2144/1
Chodov
148 00 Praha 4

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. a) 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“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem:
Tomíčkova 2144/1, Chodov,148 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci sp. zn. RRTV/2017/253/smu, č.j. RRTV/7247/2017-smu, ze dne 25. dubna 2017,
spočívající ve změně označení názvu programu, a to z T-Mobile Info na Magenta TV, v rozsahu
dle žádosti doručené dne 21. března 2018 a evidované pod č.j. RRTV/8321/2018-vac.

Odůvodnění:
Účastník řízení, provozovatel T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem: Tomíčkova
2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle
zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění dne 20. března 2018.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba
odůvodnění v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění.

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 .

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

