
CET 21 spol. s r.o. 
IČ: 45800456 
Kříženeckého nám. 1078/5 
152 00 Praha 5 
Česká republika 

Sp. znVIdent.: 2011/173/zem/CET 
Č.j.: zem/1346/2011 
Zasedání Rady č. 7 - 2011 / 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 „správní řád"), vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého 
nám. 1078/5, PSČ 152 00, spis. zn.: 2011/173/zem/CET, l i c e n c i k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Licence se uděluje na 
dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: 
VOYO 

Výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Česká republika 

Hlavní jazyk vysílání: 
český jazyk 

Časový rozsah vysílání programu: 
4 - 16 h denně 

Identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - internetu 

Informace o přístupu k vysílání: www.vovo.cz či http://vovo.nova.cz 

Základní programová specifikace: zpravodajství, sport, publicistika, dramatická tvorba 
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Další programové podmínky: 

Vysílaný program bude určen převážně masovému divákovi. Hlavní zpravodajský pořad bude vysílán 
v prime time. Sportovní pořady budou zaměřeny převážně na nejmasovější sporty, jako je fotbal a 
hokej. Původní tvorba bude zaměřena především na dramatickou tvorbu a publicistiku. Publicistika se 
bude týkat zejména aktuálních problémů běžného občana a dalších atraktivních témat. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
Nebudou přebírány 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
Nebudou zařazovány. 
Vzhledem k tomu, že program bude šířen prostřednictvím internetu, budou na příslušných webových 
stránkách využívány komunikační prvky běžné v prostředí internetu (např. diskuse, komentáře 
uživatelů, interaktivní přehled pořadů, atd.). 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských 
děl: 
Více než 50%. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských 
děl vyrobených nezávislými výrobci a navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být 
vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci: 

V počátečním období vysílání (2011 - 2012) bude evropská nezávislá tvorba na celkovém vysílacím 
čase programu zastoupena minimálně 2 %. Z celkového objemu nezávislé evropské tvorby bude 
evropská nezávislá tvorba mladší 5 let činit minimálně 10 %. 

Od roku 2013 bude evropská nezávislá tvorba na celkovém vysílacím čase programu zastoupena 
minimálně 10 %. Z celkového objemu nezávislé evropské tvorby bude evropská nezávislá tvorba 
mladší 5 let činit minimálně 10 %. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost CET 21 spol. s r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 22. února 2011, č.j. 1867, ve znění ze dne 11. března 
2011, č.j. 2362, a upřesnění do protokolu dne 19. dubna 2011, týkajícího se: 

1) navrhovaného podílu celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci a navrhovaného podílu vysílacího času, který by měl být vyhrazen 
vysílání současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci. To je odůvodněno omezeným množstvím akvizičních pořadů, které je společnost 
CET 21 spol. s r.o. oprávněna šířit prostřednictvím internetu, proto bude společnost CET 21 spol. 
s r.o. v prvních letech vysílání převážně šířit pořady současně se šířením takových pořadů na 
televizních programech společnosti CET 21 spol. s r.o. prostřednictvím vysílačů, družice či kabelových 
systémů, a to v závislosti na zisk; 

2) časového rozsahu vysílání stím, že uvedené rozpětí časového rozsahu vysílání, resp. délka 
denního vysílání programu VOYO, je odůvodněno zejména s ohledem na sezónní sportovní přenosy a 
dále poměr (množství) pořadů v návaznosti na autorská práva šířit tyto pořady prostřednictvím 
internetu. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 19. 
dubna 2011 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 

1346-2 



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 23. února 2011. 

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: 19.4.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.05.11 12:54:41 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ Location: Praha 
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