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R O Z H O D N U T I O U D Ě L E N I 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"), vydala toto 

Rada u d ě l u j e společnosti Chello Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 
Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, I 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: 

C8 

Základní programová specifikace: 

Pořady pro děti a mládež, filmy a seriály, sportovní pořady, stejně jako dokumenty a pořady o 
gastronomii a životním stylu, se zaměřením na širokou veřejnost. 

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

Maďarsko 

Časový rozsah vysílání: 

20.00 - 02.00 hodin denně 

Hlavní jazyk vysílání: maďarština 

r o z h o d n u t í 
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Další programové podmínky: 
Program C8 bude vysílat významné pořady z programového portfolia ostatních televizních programů 
Chello Central Europe s.r.o. 

Programová skladba vysílání bude obsahovat: 

- pořady pro děti a mládež, 

- filmy a seriály, 

- sportovní pořady, 

- dokumentární pořady, 

- pořady o gastronomii a životním stylu 

Nedílnou součástí rozhodnutí je programové schéma vysílání programu C8. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Nebudou přebírat programy od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
Nebudou poskytovány služby přímo související s programem. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl: 

Minimálně 50% celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropské tvorby. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl  
vyrobených nezávislými výrobci: 

Minimálně 10% z celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci. 

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

Minimálně 10% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci bude vyhrazeno evropské nezávislé tvorbě mladší pěti let. 
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Odůvodnění: 
Účastník řízení, společnost Chello Central Europe 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 15. října 2013, č.j.: 10359. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání šířeného mj. 
prostřednictvím družic 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. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 5. listopadu 
2013 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. b) 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 
právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 7. října 2013. 

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

V Praze dne: 5.11.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 6.11.2013, Chello Central Europe s.r.o. - programové schéma 
vysílání, program C8) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.11.13 12:08:32 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Skřetova ifi|/ 6, 120 00 Praha 2 
Tel.: * tfià ?7'| 813 B30 / Fax: +  

www.rrtu.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4416172 AMC Networks Central Europe s.r.o. 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY; 

Pobřežní 620/3 
18600 Praha 

RRTV/1579/2015-FIA 
2015/315/FIA/AMC 
7-2015/ poř.č. 14 

Česká republika 
Fuchsová Michaela, Mgr., advokát 
Voršilská 130/10 
11000 Praha 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí Česká republika 

DATUM, MISTO: 14.4.2015, Praha 

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 (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto 

Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, sp. zn.: 2013/864/FIA/Che, č.j.: FlA/4723/2013 ze dne 5. listopadu 2013, podle § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb, dle žádosti ze dne 27. března 2015, č.j.: RRTV/3201/2015-P, 
spočívající: 

Ve změně časového rozsahu vysílání programu C8 z 20.00 - 02.00 hodin denně, na: 

Minimálně 4 hodiny denně od 20.00 - 24.00 hodin, 

maximálně 6 hodin denně od 20.00 - 02.00 hodin denně. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení dne 25. března 2015 zaplatil 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 řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. 

r o z h o d n ut í : 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
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P o u č e n í : 

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 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2015.04.20 19:38:49 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova ZJÍ|/ 6,120 00 Praha 2 

Tel.: + q20 27^ 813 830 / Fax: + 420 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5054921 Fuchsové Michaela, Mgr., advokát 
Voršilská 130/10 
11000 Praha 
Česká republika 

VAS DOPIS ZN.: 
NAŠE Č. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY: 

RRTV/1473/2016-RUD 
2016/313/RUD/AMC 
9-2016/ poř.č. 36 

VYŘIZUJE: Analytický odbor 

DATUM, MISTO: 3.5.2016, Praha 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s 
ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 3. května 2016 toto 

Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha 8, 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn. 
2013/864/FIA/Che, č.j. FIA/4723/2013, ze dne 5. listopadu 2013, k provozování televizního programu 
C8 šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě znění Dalších programových podmínek, 
respektive Programové skladby, to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 11. dubna 2016, 
č.j. RRTV/2815/2016-P. 

Dne 11. dubna 2016 byla Radě pod č.j. RRTV/2815/2016-P, doručena žádost společnosti AMC Networks 
Central Europe s.r.o., sídlem Praha 8, Karlín. Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27112501, o změnu 
licenčních podmínek programu C8. 

AMC Networks Central Europe s.r.o. je provozovatelem televizního vysílání programu C8 šířeného 
prostřednictvím družice na základě licence ze dne 5. listopadu 2013, sp.zn. 2013/864/FIA/Che, č.j. 
FIA/4723/2013, ve znění pozdějších změn. 

Provozovatel požádal o změnu Dalších programových podmínek licence, respektive o vypuštění 
informace o tom, že vysílací schéma je závazné, tedy o výmaz textu „Nedílnou součástí rozhodnutí je 
programové schéma vysílání programu C8." Provozovatel k žádosti přiložil nový vzorový návrh 
programového schématu, který je pouze informativní, nikoli závazný. 

Rada se žádostí provozovatele zabývala na svém 9. zasedání, konaném dne 3. května 2016, a 
požadovanou změnu schválila. 

Ze znění Dalších programových podmínek licence sp.zn. 2013/864/FIA/Che se tedy vypouští věta:  

„Nedílnou součástí rozhodnutí je programové schéma vysílání programu C8." 

rozhodnutí: 
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Součástí tohoto rozhodnutí je Příloha, obsahující Informativní vzor programového schématu 
programu C8, který je pouze informativní, nikoli závazný. 

V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace, beze změn. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, 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 ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený 
se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 5. dubna 2016. 

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. 

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (ostatní, 18.4.2016, Informativní programové schéma) 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.05.06 15:16:08 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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PROGRAMOVÉ SCHEMA C8 

SEČ Pondělí Středa Čtvrtek Pátek 
Programy pro déti/ mládež 
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JEDN. IDENT.: 239525 - RRTV 
   
VÁŠ DOPIS ZN.:      
NAŠE Č. J.:  RRTV/4634/2017-rud   
SP. ZN.:  RRTV/2017/141/rud    
ZASEDÁNÍ RADY: 4-2017/poř. č. 15   
     
VYŘIZUJE:  OA TV 
    
DATUM, MÍSTO: 21.2.2017, Praha 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s 

ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 21. února 2017 toto rozhodnutí:  

 

Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8, 

Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence č.j. 

FIA/4723/2013, sp.zn. 2013/864/FIA/Che, k provozování televizního vysílání programu C8 šířeného 

prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, úpravě převzatého 

vysílání a ve snížení podílu evropských děl ve vysílání, a to dle žádosti provozovatele doručené 

Radě dne 27. ledna 2017, č.j. RRTV/2601/2017-vra. 

 
Dne 27. ledna 2017 byla Radě pod č.j. RRTV/2601/2017-vra, doručena žádost provozovatele AMC 

Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, o 

udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek televizního vysílání programu C8 šířeného 

prostřednictvím družice. 

  

AMC Networks Central Europe s.r.o., je provozovatelem televizního vysílání programu C8 na základě 

licence ze dne 5. listopadu 2013, č.j. FIA/4723/2013, sp.zn. 2013/864/FIA/Che. 

 

Žádost provozovatel projednala Rada na svém 4. zasedání konaném dne 21. února 2017 a všechny 

požadované změny schválila. Schválené změny jsou tedy následující: 

 

1) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Další programové podmínky“ se 

nahrazuje tímto novým zněním: 

 

„Program C8 bude v pravidelných (jedno/dvou/tří týdenních) intervalech vysílat: 

i. části vysílání ostatních programů z programového portfolia AMC Networks Central Europe s.r.o., 

a to zejména programů Megamax, FILM CAFE, AMC CHANNEL HUNGARY (majících případně 

později nový název) v rozsahu přibližně 25 % - 45 % z celkového časového rozsahu vysílání, a 

ii. převzaté části vysílání programů z programového portfolia AMC Networks Central Europe Korlátolt 

Felelősségű Társaság, a to zejména programů Sport1, Sport2, SportM, Minimax, TV Paprika, 

Spektrum, Spektrum Home a Film Mánia (majících případně později nový název) v rozsahu 

přibližně 50 % - 70% z celkového časového rozsahu vysílání, a 



iii. převzaté části vysílání programu CBS Reality z programového portfolia CBS AMC Networks UK 

Channels Partnership (majícího případně později nový název) v rozsahu přibližně 0 % - 10 % 

z celkového časového rozsahu vysílání. 

 

Programová skladba vysílání bude obsahovat: 

 pořady pro děti a mládež 

 filmy a seriály 

 sportovní pořady 

 dokumentární pořady 

 pořady o gastronomii a životním stylu. 

  

 

2) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Údaje o části programu 

převzatého od jiného provozovatele“ se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

 „V pravidelných (jedno/dvou/tří týdenních) intervalech budou přebírány: 

a) části vysílání programů z programového portfolia AMC Networks Central Europe Korlátolt 

Felelősségű Társaság, a to zejména programů Sport1, Sport2, SportM, Minimax, TV Paprika, 

Spektrum, Spektrum Home a Film Mánia (majících případně později nový název) v rozsahu 

přibližně 60 % - 40 % z celkového časového rozsahu vysílání, 

b) části vysílání programu CBS Reality z programového portfolia CBS AMC Networks UK Channel 

Partnership (majícího případně později nový název) v rozsahu přibližně 0 % - 10 % z celkového 

časového rozsahu vysílání.“ 

 

3) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Navrhovaný podíl celkového 

vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl“ se nahrazuje tímto 

novým zněním: 

 

„Minimálně 25 % z celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropské tvorby.“ 

 

4) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Navrhovaný podíl celkového 

vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených nezávislými 

výrobci“ se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

„Minimálně 10 % z celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených 

nezávislými výrobci.“ 

 

5) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Navrhovaný podíl vysílacího 

času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném 

vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci“ se nahrazuje tímto novým 

zněním: 

 

„Minimálně 3% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených 

nezávislými výrobci bude vyhrazeno evropské nezávislé tvorbě mladší pěti let.“ 

 

--- 
 

Schválená změna spočívající ve snížení podílů evropské tvorby bezprostředně souvisí s přebíráním části 

programů jiných provozovatelů, kteří na těchto programech mají již dané podíly sníženy. Je tedy zcela 

logické a legitimní, že pokud provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o., bude přebírat valnou část 



vysílání programu C8 od těchto provozovatelů, bude následovat i podíly evropské tvorby na těchto 

programech. Žádost provozovatele o snížení podílů evropských děl ve vysílání tedy Rada shledala 

opodstatněnou a ospravedlnitelnou. 

 

Odůvodnění: 

 

Vzhledem k tomu, 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 ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek spojený 

se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 19. ledna 2017. 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 


