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

ROZHODNUTÍ 

S p i s . zn . : 2007/790/zem/CET 
Č.j.: zem/ ft 
Zasedání Rady 18/poř. č. 2 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/8173 

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., o správního 
řádu, 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 Kříženeckého nám. 1078/5, 152 
00 Praha 5, 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: 
Nova Cinema 

Územní rozsah vysílání tv programu: 
Česká republika 

Časový rozsah vysílání programu: 
9 h - 15 h denně od zahájení vysílání do 30. června 2008, 15 h - 18 h denně od 1. července 2008 do 30. 
června 2009, 24 h denně od 1. července 2009 

začátek vysílání: 11:00 - 12:00 h 



Základní programová specifikace a další programové podmínky; 

Nova Cinema je filmový a seriálový program. Program je určen pro všechny věkové skupiny diváků. 

Programová skladba: 

- v programu budou zastoupeny filmy a seriály studií v USA a nezávislých distributorů 
- v programu budou zastoupeny kinematografické filmy, televizní filmy, televizní seriály 
- v první polovině vysílacího dne budou vysílány i dokumentární a animované pořady 
- všechny pořady budou dostupné v českém jazyce, a to buď ve formě dabingu, překrývacího dabingu (kdy je 
možno slyšet i původní znění v tlumené hlasitosti) nebo titulků 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysíláni 

Do programu Nova Cinema nebude zařazována část programu převzatého od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 
Ke dni podáni žádosti o licenci se neuvažuje o poskytování služeb souvisejících s programem. 
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a  
současné tvorby: 

Nejméně 10% celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání pořadů evropské produkce. 

Nejméně 10% celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými 
výrobci. 

10% a bude-li to proveditelné i více než 10% vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci bude vyhrazeno pro vysílání současné tvorby tj. od jejíhož prvního uveřejnění 
neuplynulo více než 5 let. 

Odůvodněni: 

Účastník řízení, společnost CET 21 spol. 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 
24. září 2007, č.j. 8173, ve znění upřesnění, týkajícího se časového rozsahu vysílání programu Nova Cinema, 
uvedeného do protokolu během ústního jednání konaného dne 23. října 2007. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 23. října 2007 
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 uděleni 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 24. září 2007 

Poučení: 

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

V Praze dne 23. října 2007 



Účastník řízeni: 
CET 21 spol. s r.o. 
Kříženeckého nám. 1078/5 
150 00 Praha 5 
IČ 458 00 456 

Sp.zn.: 2008/1466/vhu/CET 
Č.j.:vhu/ >2. /OÁ 
Zasedání Rady 20/poř. č. 16 
Vyřizuje: Mgr. Vilma Hušková 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. b) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalšich zákonů, v 
platném zněni (dále jen zákon Č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění, vydala dne 4. listopadu 2008 

ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Nova Cinema, spočívající ve změně časového 
rozsahu vysílání a programové skladby, v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb. 

Správní poplatek byl provozovatelem uhrazen dne 23. října 2008. 

Požadovaná změna spočívá: 

• ve změně časového rozsahu vysílání, a to následovně: 

od 1. listopadu 2008 do 30. června 2009 bude časový rozsah vysíláni činit 15 hodin denně, se začátkem 
vysílání nejpozději od 10.00 hodin 
a od 1. července 2009 bude časový rozsah vysílání činit 18 hodin denně, se začátkem vysílání od 8.00 
hodin 

• ve změně programové skladby, a to tak, aby byla definována takto: 

Program Nova Cinema se specializuje zejména na dramatickou tvorbu americké provenience, a to jak 
major studii, tak nezávislých distributorů. 
V programu budou většinově zastoupeny kinematografické filmy, televizní filmy a televizní seriály. 
V první polovině vysílacího dne budou vysílány i dokumentární a animované pořady. 
Všechny pořady budou dostupné v českém jazyce, a to buď ve formě dabingu, překrývacího dabingu 
nebo titulků. 
Doplňkově bude program nabízet rovněž dramatická a dokumentární díla domácího a evropského 
původu. 

souhlas 



Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnuti v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řadu v platném znění. 

Poučeni: 
Proti tomuto rozhodnutí, v souladu s § 66 zákona č. 231/2001 Sb., lze podat žalobu k Městskému soudu v 
Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 
Podání žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne 4. listopadu 2008 

Vypraveno dne 

1 2 4J- 2008 



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

ROZHODNUTÍ 

S p i s . zn. : 2009/625/2/zem/CET 
Č . j . : zem/ $MH0 
Zasedáni Rady 11/poř. č. 68 
Vyřizuje Blanka Zemanová/3635 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 21 odst. 
1, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozováni rozhlasového a televizního vysíláni 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., o správního řádu, uděluje 

s o u h l a s s e z m ě n o u s k u t e č n o s t í 

uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání programu Nova Cinema šířeného 
prostřednictvím družice na základě licence, udělené na základě rozhodnuti č.j. zem/9213/07, spis. zn.: 
2007/790/zem/CET, ze dne 4. listopadu 2007, spočívající ve změně časového rozsahu vysíláni: 

nový časový rozsah vysíláni: 15 hodin denně se začátkem vysíláni nejpozději od 9:30 hodin 

Ostatní skutečnosti udělené licence zůstávají beze změny. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, stanovený podle zákona č 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 28. května 2009. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízeni vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni 
rozhodnuti v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném zněni. 

- - -



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 16. června 2009 

^Vpraveno cJne: 

2 2 -OB- 2509 



ikretova 44/6, Praha 2,120 00 Skřetova 44/6, Praha 2,120 00 Skřetova 44/6, Praha 2.120 00 Skrétov; 

Sp. znVIdent.: 2010/814/zem/CET 
Naše zn.: SMU/3151/2010 C E T 21 spol. s r.o. 
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 26 IC: 45800456 

Kříženeckého nám. 1078/5 
152 00 Praha 5 
Česká republika 

Věc: Výpis z usnesení Rady 

17. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konané dne 7. září 2010 

Bod 26 / CET: CET 21 spol. s r.o./MTV 

Usnesení Rady: 

Ad 26/ - Rada se seznámila s informací, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. doplnil hlavní jazyk 
vysílání u televizních programů NOVA a Nova Cinema šířených prostřednictvím družice a určených 
pouze pro Českou republiku. 

V Praze dne: 10.9.2010 Ing. Petr Bartoš 

vedoucí Úřadu Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Ing. Petr Bartoš 
Date: 2010.09.21 08:55:03 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtv. 
www.rrtv.cz 

CET 21 spol.s r.o. 
Kříženeckého náměstí 1078/5 
15200 Praha 52 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2013/468/zem/CET 
Č.j.: zem/2674/2013 
Zasedání Rady č. 11 - 2013 / poř.č.: 21 

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 ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydává toto 

Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 
1078/5, PSČ 152 00, dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/9213/07, spis. zn.: 2007/790/zem/CET, ze dne 23. října 2007, 
v rozsahu dle žádosti ze dne 31. května 2013, č.j. 5596, a to se změnou časového rozsahu vysílání 
programu Nova Cinema šířeného prostřednictvím družice na 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 31. května 2013. 

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. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 

r o z h o d n u t í : 

21 - 24 hodin denně. 

http://www.rrtv.cz


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. 

V Praze dne: 11.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.06.19 10:00:32 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

„ „ , „ Location: Praha 
2674-2 


