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Sp. zn./ldent.: 2010/520/sve/MTV
Naše zn.: sve/2051/2010
Zasedání Rady č. 13 - 2010 / poř.č.: 29

MTV NETWORKS s.r.o.
IČ: 28970438
Na Strži 65/1702
140 62 Praha 4
Česká republika
HEDRLÍN Antonín
Classic 7 Business Park, Jankovcova
1037/4
17000 Praha 7
Česká republika

Rozhodnuti 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 §
67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává

rozhodnutí

:

Rada u d ě l u j e společnosti MTV NETWORKS s.r.o., sídlo: Praha 4, Na Strži 65/1702,
PSČ 140 00 Praha 4, l i c e n c i
k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice. Licence s e uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od
právní moci tohoto rozhodnutí.

Označení (název)

programu:

Comedy Central Hungary
Územní rozsah vysílání (výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela
převážně
směřováno):
Maďarsko
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nebo

Hlavní jazyk

vysílání:

maďarština
Časový rozsah

vysílání:

24 hodin denně

Základní programová

specifikace:

Komediální televizní program zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů.

Další programové

podmínky:

Podíl komediálních pořadů (převážně komediální seriály a dále filmy) činí 60 - 70%
Program dále obsahuje: kreslené nebo animované filmy, „stand-up" komediální show,
divadelní představení, přestávky, apod.
Podíl přestávek nepřesáhne 15%. V průběhu přestávek budou uváděny zejména
reklamy, tzv. „seif promo" spoty, oznámení o sponzorování, kampaňové spoty (např.
proti drogám či znečištění ovzduší), apod.
Služby přímo související s programy:
Nebudou poskytovány služby přímo související s programy.

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských
a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:

děl

Vhledem k zaměření programu bude vyhrazeno nejméně 15% celkového vysílacího
času k vysílání evropských děl a 10% celkového vysílacího času pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který bv měl být vyhrazen 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 vysíláni prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č.
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 28. května 2010, č.j. 4483.
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Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o
licenci. Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci.
Podle ustanoveni § 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.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne
22. června 2010 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. a) 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
právního moci rozhodnutí.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č.
634/2004 Sb., v platném znění dne 28. května 2010.

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

V Praze dne: 22.6.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Sp. znVIdent.: 2010/1016/RUD/MTV
Naše zn.: RUD/3417/2010
Zasedání Rady č. 18 - 2010 / poř.č.: 51

JUDr. Hedrlín Antonín
Classic 7 Business Park, Jankovcova
1037/49
1700 Praha 7
Česká republika

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové 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."), ustanovením §
67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.") a ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., vydala dne 21. září 2010 toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, zastoupené zplnomocněncem JUDr. Antonínem
Hedrlínem, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, souhlas se změnou skutečností
obsažených v licenci k provozování televizního vysílání programu Comedy Central Hungary,
udělené pod spis.zn. 2010/520/sveMTV dne 22. června 2010, v souladu s § 21 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 2. září pod č.j.
7333/2010, spočívající v úpravě znění Dalších programových podmínek, ve snížení podílů
vysílaných evropských děl a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a zařazení
nových služeb přímo souvisejících s programem.
Z Dalších programových podmínek s e vypouští třetí odstavec tohoto znění:

Podíl přestávek nepřesáhne 15%. V průběhu přestávek budou uváděny zejména
reklamy, tzv. self promo spoty, oznámení o sponzorování, kampaňové spoty (např.
proti drogám a znečištění ovzduší), apod.
Dosud platné znění Dalších programových podmínek s e tedy nahrazuje následujícím
novým zněním:
Další programové podmínky:
Podíl komediálních pořadů (převážně komediální seriály a dále filmy) činí 60-70%.
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Program dále obsahuje: kreslené nebo animované filmy, „stand-up" komediální show,
divadelní představení, přestávky, apod.
MTV poskytuje na programu Comedv Central Hungary tyto služby přímo související
s programem:
-

Teletext
SMS aplikace, které překrývají část obrazovky, jako SMS chaty, SMS soutěže
apod.

Navrhovaný podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl a evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci:
Vzhledem k zaměření programu Comedy Central Hungary bude podíl celkového
vysílacího času na programu Comedy Central Hungary vyhrazeného k vysílání
evropských děl činit nejméně 10% a podíl celkového vysílacího času na tomto
programu vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
bude činit nejméně 5%.
Podíl vysílacího času vyhrazeného pro vysílání současné tvorby na vysílacím času
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění
neuplynulo více než 5 let, bude v rámci vysílacího času vyhrazeného na programu
Comedy Central Hungary pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
vyhrazeno nejméně 5%.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného
vysílání.

provozovatele

V dalších částech zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace a
programových podmínek, které vedly Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení
licence, bez změn.

Odůvodnění:
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.
V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní
poplatek spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 19. srpna
2010.

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.
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V Praze dne: 21.9.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2010.09.30 15:45:21 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO R O Z H L A S O V É A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

J E D N . IDENT.:

RRTV-4526805

V AS DOPIS ZN.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
ZASEDÁNÍ RADY:

RRTV/2279/2015-SMU
2015/491/SM U/MTV
11-2015/ poř.č. 26

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

16.6.2015, Praha

MTV NETWORKS s.r.o.
Na strži 1702/65
14000 Praha
Česká republika

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 ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702,
PSČ 140 62, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice programu Comedy
Central Hungary, sp. zn. 2010/520/sve/MTV, č.j. sve/2051/2010 ze dne 22. června 2010, spočívající ve
změně výčtu států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno, a to rozšíření o
státy Rumunsko a Slovensko v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/4995/2015-P doručené dne 28. května
2015.
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 19. května 2015.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi 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 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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
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Reason: Podpis dokumentu
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Jedn. identifikátor
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

463448-RRTV
RRTV/3210/2022-ho u
RRTV/2022/184/hou
3-2022/poř. č. 23

Vyřizuje:

ORVL - ORL

Datum, místo

22. února 2022, Praha

ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o.
IČ: 28970438
Perlová 371/5, Praha 1, 110 00, Česká
republika
ynjd8g3

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21odst.
1 písm. d) 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
r o z h o d n u t í:
Rada prodlužuje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, se
sídlem Perlová 371/5, Praha 1, 110 00, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence,
č.j. sve/2051/2010 ze dne 29. června 2010, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
družice, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 8. února 2022 pod č.j. RRTV/2260/2022-vra.
Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem
požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek.
Účastník řízení, provozovatel ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438 se sídlem
Perlová 371/5, Praha 1, 110 00, Česká republika, uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený
podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění dne 8. února 2022.
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.

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

