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Zasedání Rady č. 15 - 2013 / poř.č.: 7

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 S P O R T 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 1059/1, PSČ
110 00, I 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) programu:

SPORT 5

Výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně

směrováno:

Česká republika, Slovenská republika
Hlavní jazyk vysílání:

čeština

Časový rozsah vysílání programu:

24 h denně

Základní programová specifikace:

přímé přenosy, záznamy, sestřihy, magazíny a
historické dokumenty z prostředí sportu

Další programové

podmínky:

Programová skladba SPORT 5
Program je cílen na zájemce o sport, zejména automobilismus, ale zaměřuje se i na další témata napříč
všemi sportovními odvětvími.

Program svým obsahem oslovuje všechny věkové skupiny diváků bez rozdílu pohlaví a nabízí přímé
přenosy, záznamy, sestřihy, historické dokumenty i tematické magazíny.
Program je tvořen přibližně z 30 % vlastní tvorbou a ze 70 % převzatou tvorbou s vlastní výrobou
českého či slovenského zvukového doprovodu.
Program SPORT 5
vysílá exkluzivní pořady:
přímé přenosy vybraných sportovních událostí v Evropě a ve světě
v období mezi konáním samotných akcí nabízí divákům upravené záznamy těchto sportovních
podniků v různém vysílacím čase
aktuální programovou nabídku rozšiřují tematické magazíny a historické dokumenty.
Umožňuje diskusi na aktuální témata, když jako součást programu nabízí také diskusní a publicistické
pořady, jejichž tématem bude sport.
Každý všední den přináší aktuální zpravodajství z oblasti sportu a společenského života.
O připravovaných pořadech informuje svého diváka formou pozvánek a upoutávek.
Ve velmi pozdní noční a ranní době přináší souhrn vybraných informací, zpravodajství a upoutávek na
své následující pořady formou videotextu.
Provozovatel vysílání bude v zákonném rozsahu zařazovat do vysílání obchodní sdělení.
Všechny pořady programu SPORT 5 jsou vyráběné, komentované anebo dabované v českém, případně
slovenském jazyce. Diskusní pořady, publicistika apod. jsou výhradně v českém, případně slovenském
jazyce. Textový informační servis a videotext jsou zpracovány v českém, případně slovenském jazyce.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu SPORT 5 nebude zařazována část programu převzatá od jiného provozovatele vysílání.

Údaje o službách přímo souvisejících s programem:
EPG

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a
současné tvorby:
V zákonném rozsahu.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 1059/1, PSČ 110
00, požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 5. srpna 2013, č.j. 7850, a
vyjádření do protokolu při ústním jednání dne 20. srpna 2013 týkajícího se programové skladby
programu.

3613-2

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 20. srpna
2013 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 7. srpna 2013.

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: 20.8.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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