Účastník řízení:

Československá filmová
Společnost, s.r.o.
IČ 27168425
Slévačská 744/1
198 00 Praha 9

Doručovací adresa

Václavské nám. 21
110 00 Praha 1

ROZHODNUTÍ
Spis. zn.: 2008/1066/zem/CSF
Č.j.: z e m / JP$ #
Zasedání Rady 15/poř. č. 3
Vyřizuje: Blanka Zemanová/4854

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
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Slévačská
744/1, 198 00 Praha 9, 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)
CS mini

programu:

Územní rozsah vysílání tv programu:
Česká republika, Slovenská republika
Časový rozsah vysílání programu:
5,30 h denně; 06:30- 12:00 h

Základní programová

specifikace

Dětský tematický program

a další programové

podmínky:

Cílem programu je děti nejen kvalitně bavit, aíe učit je poznávat okolní svět a nenásilnou formou vychovávat a
rozvíjet dětskou osobnost na nejlepších českých a slovenských kulturních tradicích a hodnotách.
Ve všech žánrových vymezeních jednotlivých titulů bude program upřednostňovat to nejlepší z české a
slovenské filmové tvorby pro dětí (zejména dostupná díla Jiřího Trnky, Hermíny Týrlové, Karla Zemana,
Viktora Kubala a dalších).
Program postupně uvede největší české hity dětské animované a i hrané tvorby.
Programová skladba animovaných filmů sestává z původních českých a slovenských animovaných filmů v
proporci přibližně 65% česká tvorba a 35% slovenská tvorba (včetně ostatní tvorby zahraniční).
Do programu bude zařazen i blok nejúspěšnějších slovenských pořadů pro nejmenší děti, dále vlastní seriály
pořadů vyráběných ve spolupráci s českými studii a tvůrci.
Seriálová tvorba je určena zejména nejmenším divákům s cílem formou úměrnou věku 3-4 let poskytnout
malému divákovi základní informace o světě, který ho obklopuje s akcentem na vytváření pocitu sounáležitosti
k rodině a osvojení si elementárních základů slušného chování.
V budoucnu by tento typ programu měl být převeden do podoby té nejzákladnější výuky anglického jazyka.
Vysílací

schéma

V průběhu pondělka až pátku se v čase od 5:30 h do 11:00 h střídají bloky 30 minut díouhé, komponované
vždy podle nějakého společného jmenovatele, kterým je zpravidla námět daného díla, jednotící motiv,
výtvarná technika nebo jeho autor. Jednotlivé bloky z hlediska programové skladby představují přibližně 25
minut animovaných filmů a zbytek je věnován selfpromotion útvarům nebo reklamním spotům.
Čas přibližně od 11:00 h bude věnován vrcholným dílům světové í národní kinematografie, jež mohou oslovit
dětské diváky. Součástí tohoto bloku budou také profily našich předních tvůrců, zejména animátorů,
dokumenty o tom, jak se rodí film a další útvary vzdělávací a poznávací povahy.
Vždy v sobotu a neděli zůstává vysílací schéma shodné se všedními dny až do 10:00 h. Po tomto čase vždy
zpravidla následuje v sobotu celovečerní film pro děti různého žánrového zařazení s výjimkou pohádky.
V neděli ve shodném čase je plánováno zařadit pohádku nebo film pro dospívající děti.
Údaje o části programu převzatého od Jiného provozovatele vysílání:
Nebudou přebírány.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Doplňkové informace formou portálu nebo subportálu (www.csfllm.cz)
Chat a hlasování prostřednictvím GSM nebo Internetu
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který bv měl být vyhrazen vysílání evropských dél:
Minimálně 75%.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který bv měl být vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci:
~
Minimálně 5 %.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který bv měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Minimálně 95 %.

Odůvodnění:

Účastník řízeni, společnost Československá filmová společnost, 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 25. července 2008, č.j. 4854, ve znění doplnění ze dne 5. srpna 2008, č.j!
5011, a ve znění upřesnění uvedeného do protokolu během ústního jednání konaného dne 26. srpna 2008.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 26. srpna 2008
pak Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení § 13 odst. 3, že
žádost o licencí 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 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. července 2008.

Poučení:

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

V Praze dne 26. srpna 2008

předseda
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Vypraveno dne:

- 5 - 0 9 - 2008

Sp. zn./ldent.: 2009/1179/had/ČFS
Naše zn.: had/371/2009
Zasedání Rady č. 20 - 2009 / poř.č.: 51

Československá filmová společnost,
s.r.o.
IČ: 27168425
Slévačská 744/1
198 00 Praha 9
Česká

republika

ROZHODNUTÍ

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 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb."), vydala dne 18. listopadu 2009 toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o. IČ: 271 68 425, se
sídlem Slévačská 7 4 4 / 1 , Praha 9 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice programu CSmini (licence sp. zn.
2008/106/zem/CSF, č.j.: zem/5743/08 ze dne 26. 8. 2008) podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně podílu vysílání evropské filmové tvorby a evropské
nezávislé tvorby a dále evropské nezávislé tvorby od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo
více než 5 let.

Rada udělila souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. ke změně licenčních
podmínek a t o tak, že vzhledem k zaměření programu provozovatel nebude v rámci
vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než pět let, alespoň 10 % .
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•

Licenční podmínky týkající se evropských filmových děl jsou dále upraveny takto:

•

Evropská filmová tvorba bude zastoupena v minimálním rozsahu 75%

•
•

Evropská nezávislá tvorba bude zastoupena v minimálním rozsahu 10%
Podíl vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání současné tvorby na vysílacím
času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci nebude
ve vysílání zastoupen.

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 ve výší 10 000,- Kč
uhrazen dne 26.10. 2009.

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.

V Praze dne: 18.11.2009
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Sp. znVIdent.: 20107938/zem/ČFS
Naše zn.: zem/3077/2010
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 22

Československá filmová společnost,
s.r.o.
IČ: 27168425
Slévačská 744/1
198 00 Praha 9
Česká republika

Československá filmová společnost,
s.r.o.
IČ: 27168425
Václavské náměstí 21
11000 Praha 1
Česká republika

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. j) 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, vydala toto

rozhodnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Československá filmová společnost,
s.r.o., IČ 27168425, licenci č.j. zem/5743/08, spis. zn.: 2008/1066/zem/CSF, ze dne 26. srpna
2008, k provozování televizního vysílání programu CS mini prostřednictvím družice, o:
hlavní jazyk televizního vysílání:

český jazyk

vyčet států, na jejichž území íe vysílání televizního programu C S mini zcela nebo převážně
směřováno:
Česká republika, Slovenská republika.

Odůvodnění:
Provozovatel televizního vysílání s licencí, jehož vysílání není zcela nebo převážně směřováno pouze
na území České republiky, nebo jehož hlavním jazykem vysílání není čeština, je povinen podle § 21
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., doručit Radě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje
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podle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.; nesplnění této povinnosti se považuje za porušení
licenčních podmínek. Rada licenci provozovatele televizního vysílání s licencí doplní o údaje podle
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí tyto údaje byly doručeny.
Provozovatel televizního vysílání s licencí, společnost Československá filmová společnost, s.r.o., dne
2. srpna 2010 pod č.j. 6351, ve znění upřesnění ze dne 24. srpna 2010, č.j. 7119, doručil Radě údaje
dle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost stanovenou v § 21 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb.

V Praze dne: 7.9.2010

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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