
ATVCZ,s.r.o. 
IČ: 27647234 
Velvarská 1626/45 
160 00 Praha 6 
Česká republika 

S p . znVIdent.: 2010/1271/KOZ/ATV 
Naše zn . : KOZ/4479/2010 
Zasedání R a d y č. 23 - 2010 / poř.č.: 11 

R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 

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 toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti ATV CZ, s.r.o. IČ: 27647234, s e sídlem Velvarská 1626/45, Praha 
6 Dejvice, l i c e n c i k provozování televizního vysílání programu G O L F CHANNEL šířeného 
prostřednictvím družice. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

Vyčet států, na jejichž území je vysílání zcela nebo převážně směřováno: 

Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko 

Hlavní jazyk vysílání: 

Český jazyk 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

Základní programová specifikace: 

Sportovní televizní placený a kódovaný program tematicky zaměřený na vše o golfu 
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Další programové podmínky: 

Dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí o 2 stranách 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 11. listopadu 2010, č.j. 9474, byla Radě doručena žádost společnosti ATV CZ, s.r.o. o udělení 
licence k provozování televizního vysílání programu GOLF CHANNEL šířeného prostřednictvím 
družice. Vysílání prostřednictvím družice je směřováno na území členských států EU (Česká 
republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Hlavním jazykem vysílání je čeština a časový rozsah 
vysílání 24 hodin denně. Podle základní programové specifikace v žádosti obsažené se jedná o 
program tematicky zaměřený na vše o golfu 

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 ustanovení § 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. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000 Kč, stanovený podle položky 67 sazebníku 
zákona č. 634/2004 Sb., dne 15. června 2010. 

Žádost je kompletní z hlediska zákona č. 231/2001 Sb., obsahuje náležitosti dle § 14 odst. 1 až 4 
zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace družic - Astra 3A (23,6°E); Astra 1G (23,5°E); Thor 5 
(0,8°W); Thor 6 (0,8°W); Intelsat 10-02 (1 °W). 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 13. 
července 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 právní moci tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í : 

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

V Praze dne: 7.12.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 23.12.2010, l icenční podmínky) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.12.28 17:28:35 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Příloha č. 1 k rozhodnutí sp.zn. :2010/1271/KOZ/ATV 

Licenční podmínky 

Označení provozovatele vysílání s licencí: ATV CZ, s.r.o. 
Označení (název) programu: G O L F CHANNEL 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

I. Základní programová specifikace 

Sportovní televizní placený a kódovaný program tematicky zaměřený na vše o golfu 

II. Další programové podmínky 

a) Program tvoří informační pořady s přehledem novinek ze světa golfu, aktuálních výsledků, 
zpráv, rozhovorů a komentářů turnajů z celého světa. Dále instruktážní pořady, pořady 
zaměřené na výuku špičkových trenérů světa s důrazem na techniku hry; dokumenty 
s golfovými osobnostmi, cestování za golfem. 

b) Součástí programové nabídky jsou živé komentované přímé přenosy golfových turnajů 
domácích i zahraničních, jejich záznamy a reprízování. 

c) V rámci programu nebudou přebírány části programu jiného provozovatele. 

d) Do vysílání může být zařazen také teleshopping od společnosti Atemi s.r.o. (propagace 
firem v golfovém prostředí). 

e) Podíl evropské tvorby, evropské nezávislé tvorby a evropské současné nezávislé tvorby 
bude naplňován v rozsahu požadovaném zákonem č. 231/2001 Sb., a to tak, že nejméně 
50% pořadů - vyjma sportovních událostí - budou tvořit díla evropské provenience, z toho 
10% budou pořady nezávislé produkce a 10% z evropské produkce nezávislých producentů 
nebude starší pěti let. 

Návrh programového schématu Golf Channel 

• Denně - noční provoz a ranní infoservis 
00:00-08:30 Golf Central zprávy z golfu, výsledky a ranní infoservis 

• Denně - Zprávy z golfu 
13:00-13:30 Golf Central 
18:30-19:00 Golf Central 
22:30-23:00 Golf Central 
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Příloha č. 1 k rozhodnutí sp.zn. :2010/1271/KOZ/ATV 

• pondělí - pátek - dopolední program 
instruktážní a dokumenty o golfu, lekce, cestování, zajímavosti, 
Top 10, fitness, classic-historie golfu 
komentovaný golfový turnaj, přímý přenos nebo repríza 

• pondělí - pátek - odpolední program 
instruktážní a dokumenty o golfu, lekce, cestování, zajímavosti, 
Top 10, fitness, classic-historie golfu 
komentovaný golfový turnaj, přímý přenos nebo repríza 

• pondělí - středa- večerní program 
instruktážní a dokumenty o golfu, lekce, cestování, zajímavosti, Top 10, 
fitness, classic-historie golfu 

• čtvrtek - neděle- večerní program 
komentovaný golfový turnaj, přímý přenos a repríza 

• sobota - neděle 
komentovaný golfový turnaj, přímý přenos a repríza plus instruktážní a 
dokumenty o golfu výše uvedené 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNI' 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

ATVCZ,s.r.o. 
Velvarská 1626/45 
16000 Praha 

Sp . zn . / lden t . : 2013 /630 /zem/ATV 
Č.j . : zem/3645/2013 
Z a s e d á n í Rady č. 15 - 2013 / poř .č . : 37 

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 

Rada uděluje společnosti ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Velvarská 
1626/45, PSČ 160 00, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou licence 
č.j. Ru/55/04/805 ze dne 7. dubna 2004, spočívající ve změně l icenčních podmínek v rozsahu žádosti 
ze dne 22. července 2013, č.j. 7376, a to: 

• rozšíření výčtů států o Německo, Rakousko a Spojené království 

• rozšíření vysílání programu GOLF CHANNEL o vysílání prostřednictvím kabelových 
systémů v rozsahu katastrálních území a okresů (dle vyhlášky č. 412/2008 Sb., a zákona č. 
36/1960 Sb., o územním členění státu) v rámci celé České republ iky. 

• Další programové podmínky - nové znění 

Program bude vysílat přímé přenosy, reprízy, sestřihy, zpravodajství o golfu a pořady zaměřené na golf. 

Pořady budou moderované, komentované či dabované v českém, anglickém nebo slovenském jazyce. 
Do vysílání může být zařazen teleshopping (propagace firem v golfovém prostředí). 

• Vysílací schéma - nové znění: 

Vzhledem k charakteru sportovního odvětví nelze pevně časově orámovat vysílací schéma, které závisí 
jak na povětrnostních podmínkách, tak na aktuálně zakoupených licencí k jednotlivým turnajům či 
pořadům. 

U sportovních přenosů živě přenášených bude korespondovat čas vysílání s datem a časem konání 
konkrétní sportovní akce. 

• Údaie o části programu převzatého od j iného provozovatele vysílání: 

r o z h o d n u t í 
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Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele. 

• Podíl celkového vysílacího času, který má byt vyhrazen vysílání evropských děl a  
evropských děl vyrobených nezávislými výrobc i - nové znění: 

Minimálně 5 % 

Snížený podíl je odůvodněn specifickým zaměřením programu Golf Channel. Pořady tematicky vhodné 
nabízí zejména zámořský audiovizuální trh, zatímco evropská nabídka je značně omezená. 

• Podíl vysí lacího času, který by měl byt vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím  
času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými tvůrc i - nové znění: 

Minimálně 5 % 

Snížený podíl je odůvodněn specifickým zaměřením programu Golf Channel. Pořady tematicky vhodné 
nabízí zejména zámořský audiovizuální trh, zatímco evropská nabídka je značně omezená 

V ostatním znění zůstávají licenční podmínky beze změny. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 9. srpna 2013. 

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. 

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. 

V Praze dne: 20.8.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2013.08.29 17:11:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ „ i r „ Location: Praha 
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Jedn. identifikátor: 292614-RRTV 

 
   
Naše č. j.: RRTV/20486/2018-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2018/1001/fia 
Zasedání Rady:  20-2018/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo: 4. prosince 2018, 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 ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, se sídlem Olbrachtova 
1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, 
programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, licence sp. 
zn.: 2010/1271/KOZ/ATV, naše zn.: KOZ/4479/2010, ze dne 7. prosince 2010, ve znění 
pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 5. 
listopadu 2018, č.j.: RRTV/19105/2018-vra, spočívající:  
 

a) ve vyjmutí vysílacího (programového) schématu vysílaní, označeného jako „Vysílací 

schéma – nové znění“, (rozhodnutí o změně licenčních podmínek, č.j.: zem/3645/2013, 

sp. zn.: 2013/630/zem/ATV, ze dne 20. srpna 2013) z licenčních podmínek, tzn. že:  

 

 licenční podmínky aktuálně programové (vysílací) schéma neobsahují;   

 

b) ve změně dalších programových podmínek, programové skladby vysílání, 
zakotvené jako „Další programové podmínky – nové znění“ v rozhodnutí o změně 
licenčních podmínek, č.j.: zem/3645/2013, sp. zn.: 2013/630/zem/ATV,  ze dne 20. srpna 
2013, se mění na:   
 

Programová skladba: 

Program tvoří přímé přenosy, záznamy a sestřihy golfových turnajů, dále zprávy, rozhovory, 
reportáže a pořady ze světa golfu, jakožto i pořady zaměřené na výuku golfu. 

 

ATV CZ, s.r.o. 
IČ: 276 47 234 
 
Olbrachtova 1980/5, Krč,  
140 00 Praha 4 
 



c) v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu GOLF CHANNEL, 
šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno o stát: Rumunsko.  

 

 

Navrhované aktuální znění výčtu států:  

Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Spojené království, 
Rumunsko.  
 
 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 
 
 
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 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 21. listopadu 2018.  
 
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 



 

Jedn. identifikátor: 414620 - RRTV 

 
    
Naše č. j.: RRTV/8494/2021-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2021/482/fia 
Zasedání Rady:  12-2021/poř. č. 20 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
Datum, místo: 29. června 2021, 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 ATV CZ, s.r.o.,  IČ: 276 47 234, se sídlem 
Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu 
platnosti licence, sp. zn.: 2010/1271/KOZ/ATV, č.j.: KOZ/4479/2010, ze dne 7. prosince 2010,  
ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu GOLF CHANNEL, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, o dobu 12 let, tzn. do 2. ledna 2035 na 
základě žádosti doručené dne 31. května 2021, č.j.: RRTV/7048/2021-vra, ve znění upřesnění 
žádosti ze dne 17. června 2021,  č.j.: RRTV/7850/2021-vra.  
 

 

 
 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, ATV CZ, s.r.o.,  IČ: 276 47 234, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 
4, je provozovatelem televizního vysílání programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů a družice na základě licence udělené rozhodnutím Rady, sp. zn.: 
2010/1271/KOZ/ATV, č.j.: KOZ/4479/2010, ze dne 7. prosince 2010, ve znění pozdějších změn, 
platné do 2. ledna 2023.   
 

 

ATV CZ, s.r.o. 
IČO: 276 47 234 
 
Olbrachtova 1980/5, Krč,  
140 00 Praha 4 



Dne 31. května 2021, č.j.: RRTV/7048/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 17. června 
2021,  č.j.: RRTV/7850/2021-vra, požádal provozovatel ATV CZ, s.r.o., o prodloužení doby 
platnosti licence o 12 let, tj. do 2. ledna 2035.    
 
 
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 
 
Účastník řízení uhradil dne 14. května 2021 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. 

 
 
 
 
 
 
Václav Mencl  
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 



 

Jedn. identifikátor: 414620 - RRTV 

 
    
Naše č. j.: RRTV/8494/2021-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2021/482/fia 
Zasedání Rady:  12-2021/poř. č. 20 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
Datum, místo: 29. června 2021, 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 ATV CZ, s.r.o.,  IČ: 276 47 234, se sídlem 
Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu 
platnosti licence, sp. zn.: 2010/1271/KOZ/ATV, č.j.: KOZ/4479/2010, ze dne 7. prosince 2010,  
ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu GOLF CHANNEL, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, o dobu 12 let, tzn. do 2. ledna 2035 na 
základě žádosti doručené dne 31. května 2021, č.j.: RRTV/7048/2021-vra, ve znění upřesnění 
žádosti ze dne 17. června 2021,  č.j.: RRTV/7850/2021-vra.  
 

 

 
 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, ATV CZ, s.r.o.,  IČ: 276 47 234, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 
4, je provozovatelem televizního vysílání programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů a družice na základě licence udělené rozhodnutím Rady, sp. zn.: 
2010/1271/KOZ/ATV, č.j.: KOZ/4479/2010, ze dne 7. prosince 2010, ve znění pozdějších změn, 
platné do 2. ledna 2023.   
 

 

ATV CZ, s.r.o. 
IČO: 276 47 234 
 
Olbrachtova 1980/5, Krč,  
140 00 Praha 4 



Dne 31. května 2021, č.j.: RRTV/7048/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 17. června 
2021,  č.j.: RRTV/7850/2021-vra, požádal provozovatel ATV CZ, s.r.o., o prodloužení doby 
platnosti licence o 12 let, tj. do 2. ledna 2035.    
 
 
Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 
 
Účastník řízení uhradil dne 14. května 2021 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. 

 
 
 
 
 
 
Václav Mencl  
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 


