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Sp. zn./ldent.: 2010/513/zem/MTV
Naše z n . : zem/2059/2010
Zasedání Rady č. 13 - 2010 / poř.č.: 30

MTV NETWORKS s.r.o.
IČ: 28970438
Na Strži 65/1702
140 62 Praha 4
Česká

republika

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

republika

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
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 65/1702,
Praha 4, PSČ 140 62, zastoupené zmocněncem JUDr. Antonínem Hedrlínem, Jankovcova 1037/49,
170 00 Praha 7, 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)

programu:

VIVA Hungary
Územní rozsah vysílání televizního programu (výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela
nebo převážně
směrováno):

•

Maďarsko, v průběhu roku 2010 dále Slovenská republika a Rumunsko, a to v oblastech
obývaných maďarsky mluvící komunitou.

V jiných státech v dosahu družice nebudou poskytnuty prostředky umožňující podmíněný přístup
k programu.
•
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Program bude vysílán v maďarštině, která je hlavnim jazykem programu.

Časový rozsah vysílání

programu:

24 h denně
Základní programová

specifikace:

Hudebně zábavný televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci
obsahující a americké zábavné pořady.

Další programové

podmínky:

Programová skladba:
Podíl hudebních videoklipů činí nejméně 60 %.
Program dále obsahuje:

hudební pořady, jiné zábavné pořady, dokumenty, kreslené nebo
animované filmy, přestávky apod.

Podíl přestávek nepřesáhne 15%. V průběhu přestávek budou uváděny zejména reklamy, tzv. "self
promo" spoty, oznámení o sponzorování, kampaňové spoty (např. proti drogám či znečištění ovzduší)
apod.
MTV nepřebírá žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.
MTV neposkytuje na programu VIVA Hungary služby přimo související s programy:
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl a evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci
Vzhledem k zaměření programu VIVA Hungary nebude dodržen nadpoloviční podíl celkového
vysílacího času, který má být vyhrazen pro evropská díla.
Podíl celkového vysílacího času na programu VIVA Hungary vyhrazeného k vysílání evropských děl
bude činit nejméně 25 % a podíl celkového vysílacího času na tomto programu vyhrazeného 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 evropská díla vyrobená nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5
let, bude v rámci vysílacího času vyhrazeného na programu VIVA Hungary pro vysílání evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci vyhrazeno nejméně 10 %.

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 28. května 2010, č.j. 4484, ve znění upřesnění územního rozsahu vysílání a
termínu zahájení vysílání pro Slovensko a Rumunsko do protokolu při ústním jednání dne 22. června
2010
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Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 22.
června 2010 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 í
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 žádostí 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 znění, dne 28. května 2010.

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: 22.6.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Sp. zn./ldent.: 2010/996/RUD/MTV
Naše zn.: RUD/3395/2010
Zasedání Rady č. 18 - 2010 / poř.č.: 49

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 2 1 . 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 VIVA Hungary, udělené
pod spis.zn. 2010/513/zem/MTV 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 ve snížení podílu vysílaných hudebních videoklipů a dále 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:
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Programová skladba:
Podíl hudebních videoklipů činí nejméně 40%.
Program dále obsahuje: hudební pořady, jiné zábavné pořady, dokumenty, kreslené
nebo animované filmy, přestávky, apod.
MTV nepřebírá žádné části programu od jiného provozovatele vysílání.
MTV poskytuje na programu VIVA Hungary tyto služby přímo související
s programem:
Teletext
SMS aplikace, které překrývají část obrazovky, jako SMS chaty, SMS soutěže
apod.
Podíl vysílacího času vyhrazeného
vyrobených nezávislými výrobci:

vysílání evropských

děl a evropských

děl

Vzhledem k zaměření programu VIVA Hungary nebude dodržen nadpoloviční podíl
celkového vysílacího času, který má být vyhrazen pro evropská díla.
Podíl celkového vysílacího času na programu VIVA Hungary vyhrazeného k vysílání
evropských děl bude činit nejméně 15% 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 vyrobené nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění
neuplynulo více než 5 let, bude v rámci vysílacího času vyhrazeného na programu
VIVA Hungary pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci vyhrazeno
nejméně 5%.
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
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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 vydává provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 65/1702,
Praha 4, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k televiznímu vysílání prostřednictvím družice, udělené dne 22. června 2010 na základě rozhodnutí č.j.
zem/2059/2010, spis. zn.: 2010/513/zem/MTV, o kterou požádal účastník řízení, MTV NETWORKS
s.r.o., dopisem doručeným Radě dne 18. dubna 2011, č.j. 3397, spočívající ve změně licenčních
podmínek, a to rozšíření výčtu států, na jejichž území je vysílání televizního programu VIVA
Hungary směřováno, o státy:
Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Ukrajina.

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.
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Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 12. dubna 2011.
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.

V Praze dne: 3.5.2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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JEDN. IDENT.:
NAŠE Č. J.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
ZASEDÁNÍ RADY:

253670 – RRTV
RRTV/13089/2017-smu
RRTV/2017/728/smu
ORVL - OLR
15-2017, poř. č. 36

DATUM, MÍSTO:

12. září 2017, Praha

MTV NETWORKS s.r.o.
Na strži 65/1702
140 62 Praha 4

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a
§ 21 odst. 1 písm. a) a b) 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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Praha 4, Na strži
65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.
2010/513/zem/MTV, č.j. zem/2059/2010, ze dne 22. června 2010, spočívající ve změně:
a) označení názvu programu z VIVA Hungary na MTV Hungary,
b) časového rozsahu vysílání na 10 – 14 hodin denně,
s účinností od 3. října 2017, a to v rozsahu dle žádosti doručené dne 28. srpna 2017, evidované
pod č.j. RRTV/12271/2017-vac.

Odůvodnění:
Účastník řízení, provozovatel MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438dne 7. července 2017
uhradil 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 vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění v
souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 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. Podání žaloby
má odkladný účinek.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Jedn. identifikátor: 326796-RRTV

MTV NETWORKS s.r.o.
IČ: 289 70 438

Naše č. j.:
RRTV/4081/2020-fia
Sp. zn.:
RRTV/2020/232/fia
Zasedání Rady
5-2020/poř. č. 16

Perlová 371/5, Staré Město,
110 00 Praha 1

Vyřizuje:

ORVL – OLR

Datum, místo

10. března 2020, Praha

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. b) 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, společnosti MTV NETWORKS 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, č. j.: zem/2059/2010, sp. zn.: 2010/513/zem/MTV, ze dne 22. června 2010, podle
§ 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 27. února 2020, č.j.:
RRTV/3090/2020-vra, spočívající ve změně časového rozsahu vysílání programu MTV
Hungary na:


2 - 6 hodin denně s účinností od 3. března 2020.

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 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 27. února 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.

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
elektronicky podepsáno

