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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 0 2 TV s.r.o., IC 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle,
140 00 Praha 4, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci
tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:
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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
Hlavní jazyk vysílání:

čeština

Časový rozsah vysílání programu:

nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od
aktuální sportovní události

Základní programová specifikace:

sportovní program

Další programové podmínky:
program s primárně sportovní tématikou - sportovní události, dění ze světa sportu,
doplňkový program,
program s širokým portfoliem sportů, např. fotbal, hokej, jiné kolektivní a individuální sporty,
motoristické sporty, další sporty dle získaných práv,
program bude vysílat události v přímém přenosu, ze záznamu, zkrácené verze záznamu,
sestřihy i jiné formáty a další pořady se sportovní tématikou, vždy dle aktuální sportovní sezóny,
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program bude vysílat události národního i mezinárodního významu,
program bude přebírat obsah s původní jazykovou stopou; u vybraných pořadů bude
vytvářena verze v českém jazyku,
program může používat obsah od jiného provozovatele vysílání dle získaných licenčních práv.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání
Provozovatel nebude přebírat části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.
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 02TV, pro
vstup do interaktivního objednávkového formuláře, pro přístup na související internetové stránky.
Programové schéma bude závislé na časovém rozložení sportovních událostí vysílaných v přímém
přenosu.
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a
současné tvorby:
V zákonném rozsahu, přičemž podíl zastoupení evropských děl bude sledován jen u typů pořadů, které
nejsou definičně vyloučeny.
Součástí programu může být reklama zařazená dle podmínek stanovených zákonem.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost 02 TV s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování televizního
vysílání prostřednictvím šířeného prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním zákona č.
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 4. srpna 2015, č.j. RRTV/6669/2015-P a č.j.
RRTV/6670/2015-P.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 25. srpna
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 3. srpna 2015.
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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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ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a) a d) 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 § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb."), vydala toto

rozhodnutí:

Rada uděluje provozovateli 0 2 TV s.r.o., IČ: 03998380 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00
Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2015/696/zem/O2, č.j.
RRTV/3001/2015-zem ze dne 25. srpna 2015, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající:
a) ve změně názvu programu na 02TV Fotbal
b) ve změně dalších programových podmínek tak, že ve druhé odrážce licence zní text:
program zaměřený na fotbal; dále mohou být zařazeny jiné kolektivní a individuální sporty,
motoristické sporty a další sporty dle získaných práv,
v rozsahu dle žádosti doručené dne 6. května 2016 pod č.j. RRTV/3649/2016-P
Uvedené změny provozovatel provede ke dni 8. srpna 2016.
Další skutečnosti, uvedené v rozhodnutí o udělení
RRTV/3001/2015-zemze dne 25. srpna 2015, se nemění.

licence

sp.

zn.

2015/696/zem/O2,

č.j.

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat
Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 6. května 2016.
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Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
rozhodnutí 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
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