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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L ICENCE 

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 „správní řád"), vydává toto 

Rada uděluje právnické osobě MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlo: Praha 4, Na Strži 
65/1702, PSČ 140 62, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice na 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Název (označení) programu: 

MTV Hits International 

Vyčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směrováno: 

Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká 
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, 
Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, 
Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svatý stolec, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Turecko, Ukrajina, Izrael, Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, 
Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická 
republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), 
Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, 
Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, 
Senegal, Seychely, Sierra Leoně, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a 
Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Západní Sahara, Zimbabwe, 
Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán 

Hlavní jazyk vysílání: 

r o z h o d n u t í : 

angličtina 
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Časový rozsah vysílání programu: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 

Hudební televizní program zaměřený na největší hity mezinárodní populární hudby. 

Další programové podmínky: 

Program obsahuje zejména hudební videoklipy britské a americké produkce. Program dále může 
obsahovat hudební pořady, zábavné pořady, dokumenty apod. 

V budoucnu je plánováno zpřístupňování vysílání programu osobám se sluchovým a zrakovým 
postižením v rozsahu vyžadovaném zákonem. 

Služby přímo související s programem: 

Bude poskytován E P G . 

Podíl celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl a evropských děl vyrobených  
nezávislými výrobci: 

Vzhledem k zaměření programu, který se bude orientovat na celosvětovou hudební produkci, 
nebude možné dodržení nadpolovičního podílu celkového vysílacího času programu, který má být 
vyhrazen k vysílání evropských děl. 
Podíl celkového vysílacího času, který bude vyhrazen k vysílání evropských děl bude činit 
nejméně 20 % a podíl celkového vysílacího času pro vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci bude činit nejméně 10 %. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného pro vysílání současné tvorby na vysílacím času vyhrazeném vysílání  
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

Pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění 
neuplynulo více než 5 let bude vyhrazeno nejméně 10 % vysílacího času pro vysílání evropských 
děl vyrobených nezávislými výrobci. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost MTV NETWORKS s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním 
doručeným Radě dne 25. dubna 2014, č.j. 3318. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 13. května 
2014 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 
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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 25. dubna 2014. 

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. 

V Praze dne: 13.5.2014 Ivan Krejčí 

předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2014.05.20 11:12:40 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE 
 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v  souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. 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  
  
 

r oz hodnut í : 
 
 

Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 
4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 
č.j. SMU/1678/2014, spis. zn. 2014/454/smu/MTV, ze dne 13. května 2014, podle § 21 odst. 1 
písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být 
vysílání programu MTV Hits International prostřednictvím družice zcela nebo převážně 
směřováno, a to o Irsko, v rozsahu žádosti ze dne 8. ledna 2019, doručené dne 15. ledna 2019 
pod č.j. RRTV/935/2019-vra. 
 
 
 
V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 

 
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 dne 14. ledna 2019 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.  
 
 
 

 
MTV NETWORKS  s.r.o. 
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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. 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 



 

Jedn. identifikátor: 356374-RRTV 

 
   
Naše č. j.:  RRTV/10918/2020-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2020/537/fia  
Zasedání Rady:  13-2020/poř. č. 9 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
 
Datum, místo 21. července 2020, Praha 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. 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 
 
 

r o z h o d n u t í 
 
Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2014/454/SMU/MTV, č. j.: SMU/1678/2014, 
ze dne 13. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 
12. června 2020, č.j.: RRTV/10003/2020-vra a doplnění žádosti ze dne 7. července 2020, č.j.: 
RRTV/10612/2020-vra, spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání 
programu MTV Hits International, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně 
směrováno o:  
 
Gibraltar, Brazílie, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, 
Ekvádor, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, 
Venezuela, Uruguay, Paraguay, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago, Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Saba, Svatý Eustach, Svatý Martin, Barbados, Jamajka, Dominika, Bahamy, Falklandy, 
Bermudy a Kajmanské ostrovy.  
 
 
 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 
 
 
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. 
 

ViacomCBS Networks 
International Czech s.r.o.  
IČ: 289 70 438 
 
Perlová 371/5, Staré Město,  
110 00 Praha 1 



Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 2. července 2020.  
 
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. 
 
 
 
P o u č e n í : 
 
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 
elektronicky podepsáno 

 


