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Účastník řízení:

Chello Central Europe s.r.o.
IČ 27112501
Vojtěšská 215/14
110 00 Praha 1

ROZHODNUTÍ
Spis. zn.: 2008/1092/zem/MIN
Čj.:zem/
ftl¥(0$

Zasedání Rady 17/poř. č. 2
Vyřizuje: Blanka Zemanová/5577

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., o správního
řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Vojtěšská 215/14, 110
00 Praha 1, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice. Licence
se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název)
SPORT2

programu:

Územní rozsah vysílání tv programu:
Česká republika, Slovenská republika
Časový rozsah vysílání programu:
24 h denně; 08:00 - 08:00 h

Základní programová specifikace

a další programové

podmínky:

Sportovní tematický televizní program
Program bude vysílat následující typy programů:
•
Fotbalová utkání (Premiér League, FA Cup Ligue 1, kvalifikace MS, zápasy zajímavé v ČR a SR,
Bundesliga, německý pohár, Série A, La liga, pohár UEFA)
•
Košíkovou (světový pohár)
•
Házenou

•
•
•
.
•

Lední hokej (NHL)
Box
Tenis
NFL
Další sportovní události (box, zápas, sporty halové i sálové, šipky, poker, apod.)

Program bude nabízet národní a mezinárodní sportovní události, z 95 % evropského charakteru. Program
bude vysílat jak přímé přenosy, tak záznamy, zkrácené záznamy a sestřihy ženských i mužských sportů.
Největší plochu, z celkové programové skladby sportovního obsahu, bude v programu po většinu roku zabírat
kopaná, a to v rozsahu přibližně 60 %, ostatní sporty v rozsahu přibližně 40 %. Přímé přenosy budou
zastoupeny v rozsahu přibližně 30 %, magazíny 10 % a střihové pořady (záznamy nebo opakování) v rozsahu
přibližně 60 %. Proporce jednotlivých sportů bude podléhat sezónním výkyvům.
Součástí programu bude reklama a teleshoppingové vysílání.
Jazyková verze: česká (100%)

Vysílací

schéma

Sportovním událostem v celkovém 24 hodinovém vysílacím schématu je vyhrazen čas mezi vysíláním
reklamních a teleshoppingových bloků.
Reklamní a teleshoppingové bloky budou vysílány každý den v pondělí až pátek pravidelně v časech od 09:00
h, 09:15, 09:30, 09:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 14:00, 14:15, 14:30 a 14:45 h, v sobotu od 08:00, 08:15,
08:30, 08:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 12:00, 12:15, 12:30 a 12:45 h. V neděli od 08:00, 08:15, 08:30
08:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:30, 11:45, 12:00 a 12:15 h.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Program nebude přebírat žádnou část programu od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Vysílání programu nebude doprovázeno jinými službami přímo souvisejícími s programem.

Odůvodnění:

Účastník řízení, společnost Chello Central Europe s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování
televizního vysílání prostřednictvím družíce v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním
doručeným Radě dne 29. srpna 2008, č.j. 5577, ve znění upřesnění uvedeného do protokolu během ústního
jednání konaného dne 23. září 2008.
Na zákíadě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 23. září 2008
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 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znéní, dne 26. srpna 2008.
•H — —

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

V Praze dne 26. září 2008

V y p r a v e n o dne;
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Sp. znVIdent.: 2010/1034/sve/Che
Naše zn.: sve/3356/2010
Zasedání Rady č. 18 - 2010 / poř.č.: 16

Chello Central Europe s.r.o.

IČ: 27112501
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. j) 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 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto
rozhodnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Chello Central Europe s.r.o., IČ
27112501, sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, licenci č.j. zem/6317/08, sp. zn.
2008/1192/zem/MIN, k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice, o:
Hlavní jazyk vysílání:

čeština

Výčet států, na jejichž území je vysílání
programu SPORT2 zcela nebo převážně
směřováno:

Česká republika, Slovenská republika

Odůvodnění:
Provozovatel televizního vysílání s licencí, jehož vysílání není zcela nebo převážně směřováno pouze
na území České republiky, nebo jehož hlavním jazykem vysílání není čeština, je povinen podle § 21
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., doručit Radě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje
podle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.; nesplnění této povinnosti se považuje za porušení
licenčních podmínek. Rada licenci provozovatele televizního vysílání s licencí doplní o údaje podle
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí tyto údaje byly doručeny.
Provozovatel televizního vysílání s licencí, společnost Chello Central Europe s.r.o., dne 30. července
2010, pod č.j. 6307, doručil Radě údaje dle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak
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povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. Zvýše uvedených důvodů Rada
rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne: 21.9.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán
Date: 2010.09.24 15:45:03 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

AMC Networks Central Europe
Pobřežní 620/3
18600 Praha
Česká republika
Fuchsové Michaela, Mgr.,
Voršilská 130/10
11000 Praha
Česká republika

s.r.o.

advokát

Sp. zn./ldent.: 2015/40/FIA/AMC
Č.j.: RRTV/514/2015-FIA
Zasedání Rady č. 3 - 2015/ poř.č.: 13

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") 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 a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8,
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (licence sp. zn.: 2008/1092/zem/MIN, č.j.: zem/6317/08 ze dne 26.
září 2008) souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) a
d) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu žádosti provozovatele ze dne 12. ledna 2015, č.j.: 343,
spočívající:
1)

Ve změně časového rozsahu vysílání z 24 hodin denně; 08:00 - 08:00 hodin na:
24 hodin denně; 06:00 - 06:00 hodin

2)

Ve změně licenčních podmínek programu SPORT2,
vypuštěním současného znění dalších programových a licenčních podmínek a nahrazením
novým zněním, a to:

Další programové p o d m í n k y

Programová skladba programu SPORT2 bude obsahovat sportovní pořady národního (českého a
slovenského) a mezinárodního (zejména evropského) významu a sportovní události například (nikoli však
výlučně) z následujících sportovních odvětví: lední hokej, fotbal, házená, basketbal a box.
Vysílací schéma- vypuštěno

514-1

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:

Elektronický programový průvodce (EPG - Electronic Programme Guide) a webová stránka www.sprt1tv.cz

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny.

Odůvodnění:
Účastník řízení dne 6. ledna 2015 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- Kč podle položky 67
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
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.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.,
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má
odkladný účinek.

V Praze dne: 3.2.2015

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.02.09 14:22:06 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Jedn. identifikátor 247636 - RRTV
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/9545/2017-pim
RRTV/2017/517/pim
10-2017/poř. č. 51

Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

07. 06. 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 06. června 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 SPORT2 č.j. zem/6317/08, šířeného
prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, a to dle
žádosti provozovatele doručené Radě dne 26. dubna 2017, č.j. RRTV/7398/2017-vra.
AMC Networks Central Europe s. r. o. je provozovatelem televizního vysílání programu SPORT2
šířeného prostřednictvím družice na základě licence ze dne 26. září 2008, č.j. zem/6317/08, sp.
zn. 2008/1092/zem/MIN, ve znění pozdějších změn.
Dne 26. dubna 2017 byla Radě pod č.j. RRTV/7398/2017-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
SPORT2 šířeného prostřednictvím družice.
Provozovatel požádal konkrétně o následující změny:
1) Provozovatel žádá o souhlas se změnou licenčních podmínek spočívající v tom, že
navrhuje doplnění současného znění dalších programových podmínek o následující text:
„Pořady budou vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském jazyce. Ostatní části
vysílání mohou být vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském jazyce."
2) Dále provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek spočívající v tom, že navrhuje
nahrazení současného znění údajů a službách přímo souvisejících s programem:
„Elektronický programový průvodce (EPG - Electronic Programme Guide) a webová stránkawww.sport1tv.cz"
novým navrhovaným zněním:

„K programu SPORT2 může být poskytován teletext a/nebo elektronický programový průvodce
(EPG) a případně i webové stránky."
Rada se žádostí zabývala na svém 10. zasedání konaném ve dnech 06. a 07. června 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 26. dubna 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: 357544 - RRTV
Naše č. j.:
RRTV/11290/2020-fia
Sp. zn.
RRTV/2020/622/fia
Zasedání Rady
14-2019/poř. č. 16
Vyřizuje:
Datum, místo

AMC Networks Central Europe s.r.o.
IČ: 271 12 501
Praha 8 - Karlín,
Pobřežní 620/3, PSČ 18600

ORVL – OLR
11. srpna 2020, Praha

Rozhodnutí o prodloužení licence

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 12 odst. 8 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.“), vydává toto

r o z h o d n u t í:

Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, podle § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2008/1092/zem/MIN, č.j.: zem/6317/08, ze
dne 23. září 2008, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu
SPORT2, šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, tzn. do 2. října 2032 na základě
žádosti doručené dne 27. července 2020, č.j.: RRTV/11002/2020-vra.

Odůvodnění:
Účastník řízení, provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501, se sídlem
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, je provozovatelem televizního vysílání programu
SPORT2, šířeného prostřednictvím družice na základě licence udělené rozhodnutím Rady, sp.
zn.: 2008/1091/zem/MIN, č.j.: zem/6309/08, ze dne 23. září 2008, ve znění pozdějších změn,
platné do 2. října 2020.

Dne 27. července 2020, č.j.: RRTV/11002/2020-vra, požádal provozovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., o prodloužení doby platnosti licence o 12 let, tj. 2. října 2032.
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence.
Účastník řízení uhradil dne 29. června 2020 správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený
podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění za prodloužení doby platnosti oprávnění
k televiznímu vysílání.

Poučení:
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

