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

ROZHODNUTÍ 

Spis. zn.: 2008/1079/zem/CET 
Č.j.:zem/ (302/0% 
Zasedání Rady 17/poř. č. 60 
Vyřizuje: Blanka Zemanová/5495 

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. Č. 1078/5, 
152 00 Praha 5, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů a družice. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

Označeni (název) programu: 
Nova sport 

Územní rozsah vysílání tv programu: 
1) kabelové systémy provozovatelů převzatého vysílání v České republice: 
4M Rožnov, spol. s r.o., Antény DAKR, spol. s r.o., BKS Capital Partners a.s., Cabel Media s.r.o., CATR spol. 
s r.o., CentroNet, a.s., COMTES CZ spol. s r.o., CORSAT s.r.o., ELSAT, spol. s r.o., ELTRIS, s.r.o., F.C.A., 
a.s., HB TV spol. s r.o., HC Kabel, s.r.o., J.D.Production, s.r.o., K.T.V.M., s.r.o., KABEL servis Praha, spol. 
s r.o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Kabelová televize Jeseník, spol. s r.o., Kabelová televize Kadaň, a.s., 
Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o., Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Kabelová televize 
Třinec, spol. s r.o., KabelSat s.r.o., KATEL spol. s r.o., KATRO SERVIS, spol. s r.o., KELI a.s., KONSAT 
s.r.o., MAKRO, spol. s r.o., MAME Moravské Budějovice, s.r.o., MATTES AD, spol s r.o., MAXPROGRES, 
s.r.o., MEC Turnov s.r.o., Město Přibyslav, NOEL, s.r.o., NTV Cable s.r.o., Obec Tursko, Ouda Jiří, Planet A, 
a.s., PODA a.s., Ladislav Prokop PROSCHEF, RTV - 5, spol. s r.o., SATER v.o.s., SATT a.s., SATTURN 
HOLEŠOV spol. s r.o, SMART Comp. a.s., STAR - MONT Pardubice s.r.o., STAR - nova, spol. s r.o., 
STARNET, s.r.o., Stavební bytové družstvo Krušnohor, Stavební bytové družstvo Rožnov, Šulc Jiří, 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., TELTO, spol. s r.o., TETA s.r.o., TKR Jašek, s.r.o., TV CABLE s.r.o., TV 
Osoblaha, s.r.o., TVNET s.r.o. 



2) družice: 
Česká republika, Slovenská republika 

Časový rozsah vysílání programu: 
24 h denně 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

Televizní sportovní program 

Jedná se o kódovaný placený program určený sportovním divákům, zpravidla mužům ve věku 15 až 54 let. 

Program bude vysílat nejatraktivnější podniky sportovních odvětví, které jsou divácky nejžádanějši v České 
republice a Slovenské republice, jako je zejména fotbal, hokej, tenis, a to jak zahraniční tak z České republiky. 
Dále mohou být do vysílání zařazeny i jiná sportovní odvětví jako jsou např. basketbal (americká 
basketbalová liga MBA, Basketball League), soutěž amerického fotbalu, golf, motorismus a další jiné méně 
zastoupené sporty. 

Pořady budou moderované, komentované či dabované v českém nebo slovenském jazyce. 

Součástí programu jsou zpravodajské sportovní pořady vlastní výroby, vysílané každý den, dále moderované 
diskusní pořady a sportovní dokumentární pořady. 

Vysílací schéma 

Sportovní zpravodajství bude vysíláno každý den v pondělí až pátek pravidelně v časech od 09:00 h, 11:00 h, 
13:00 h, 15:00 h, 17:00 h, 19:00 h, 21:00 h a 23:00 h a v sobotu a neděli od 09:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 15:00 
h, 19:00 h, 20:30 h a 23:00 h. 

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

Údaie o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
Nebudou přebírány. 

Údaie o případných službách přímo souvisejících s programem: 
U některých pořadů se mohou objevit interaktivní prvky prostřednictvím SMS, audiotextu či internetu. Např. 
SMS hlasování o gól týdne nebo o hráče fotbalového zápasu. 

Odůvodnění: 

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 
27. srpna 2008, č.j. 5495, ve znění doplnění ze dne 5. a 17. září 2008, č.j. 5764 a 5958, a ve znění upřesnění 
uvedeného do protokolu během ústního jednání konaného dne 9. září 2008, 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 9. září 2008 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 vyhověla a předmětnou licencí 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 26. srpna 2008. 

Poučeni: 

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

V Praze dne 24. září 2008 

Vypraveno dne*. 

- 1 -10- 2008 
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Sp. znVIdent.: 2010/819/zem/CET 
Naše zn.: zem/3206/2010 C E T 21 spol. s r.o. 
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 27 lč: 45800456 

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

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 a 3 
zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. f) a 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 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se 
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, licenci č.j. zem/6308/08, spis. zn.: 
2008/1079/zem/CET, ze dne 24. září 2009, k provozování televizního vysílání programu Nova sport 
šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů, o: 

I. 

hlavní jazyk televizního vysílání: český jazyk 

vyčet států, na jejichž území je vysílání televizního programu Nova sport zcela nebo převážně  
směřováno: 

Česká republika, Slovenská republika. 

II. 

vyčet katastrálních území a okresů: 

katastrální území dle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s 
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ze dne 18. 11. 2008 a okresy 
dle zákona č. 36/1060 Sb., o územním členění státu, v platném znění - v rozsahu dle kabelových 
systémů provozovatelů převzatého vysílání v České republice, tj.: 

4M Rožnov, spol. s r.o., .Antény DAKR", spol. s r.o., BKS Capital Partnere a.s., CABEL MEDIA s.r.o., 
CATR spol. s r.o., CentroNet, a.s., COMTES CZ spol. s r.o., CORSAT s.r.o., ELSAT, spol. s r.o., 
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ELTRIS, s.r.o., HC KABEL, s.r.o., J.D.Production, s.r.o., KABEL servis Praha, spol. s r.o., 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Kabelová televize Jeseník, spol. s r.o., Kabelová televize Kadaň, 
a.s., Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o., Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., Kabelová 
televize Třinec, spol. s r.o., KabelSat s.r.o., KATEL spol. s r.o., KATRO SERVIS, spol. s r.o., 
KONSAT s.r.o., MAKRO, spol. s r.o., MAME Moravské Budějovice, s.r.o., MATTES AD, spol s r.o., 
MAXPROGRES, s.r.o., MEC Turnov s.r.o., Město Přibyslav, NOËL, s.r.o., NTV cable s.r.o., Obec 
Tursko, Ouda Jiří, Planet A, a.s., PODA a.s., Ladislav Prokop PROSCHEF, RTV - 5, spol. s r.o., 
SATER v.o.s., SATT a.s., SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., SMART Comp. a.s., STAR - MONT 
Pardubice s.r.o., STAR - nova, spol. s r.o., STARNET, s.r.o., Stavební bytové družstvo Krušnohor, 
Stavební bytové družstvo Rožnov, Šulc Jiří, Telefonica 02 Czech Republic, a.s., TELTO, spol. s r.o., 
TETA s.r.o., TKR Jašek, s.r.o., TV CABLE s.r.o., TV Osoblaha, s.r.o., TVNET s.r.o. 

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 
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 prostřednictvím kabelového systému, v jehož licenci není územní 
rozsah vysílání stanoven údaji podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona; nesplnění této povinnosti se považuje za porušení licenčních podmínek. 
Rada licenci provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje 
podle věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doručeny. 

Provozovatel televizního vysílání s licencí, společnost CET 21 spol. s r.o., dne 2. srpna 2010, pod č.j. 
6429, ve znění upřesnění ze dne 3. srpna a 2. září 2010, č.j. 6439 a 7337, doručil Radě údaje dle § 14 
odst. 1 písm. f) a 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. 

Součástí podání CET 21 spol. s r.o. v rozsahu výčtu katastrálních území a okresů byly uvedeny též 
právnické osoby (provozovatelé převzatého vysílání v kabelových systémech), společnosti F.C.A., 
a.s., HB TV spol. s r.o., K.T.VM. s.r.o. a KELI a.s., které zanikly a byly vymazány z obchodního 
rejstříku, a které z uvedeného důvodu nejsou zahrnuty ve výše uvedeném rozhodnutí Rady. 

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 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.30 11:50:12 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Skřetova 6,120 oo Praha 2 
Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + ípo 27t) 810 885 
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-4609635 CET 21 spol.s r.o. 
Kříženeckého náměstí 1078/5 
15200 Praha 
Česká republika 

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

RRTV/2948/2015-SMU 
2015/635/SMU/CET 
14-2015/poř.č. 20 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MISTO: 4.8.2015, Praha 

ROZHODNUTI 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 
odst. 1 písm. c) a d) 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 

Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého 
náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/6308/08, sp.zn.: 2008/1079/zem/CET ze dne 
23. září 2008 k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice 
programu Nova sport spočívající ve změně a) názvu programu, b) územního rozsahu vysílání v případě 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a c) licenčních podmínek resp. dalších 
programových podmínek, v rozsahu dle podání doručeného Radě dne 15. července 2015 pod č.j. 
RRTV/6187/2015-P, ve znění doplnění doručeného dne 28. července 2015 pod č.j. RRTV/6454/2015 
takto: 

Označení (název) programu: 

Nova sport 1 

Územní rozsah vysílání: 

Katastrální území v České republice dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a 
okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, v platném znění v rozsahu pokrývajícím 
celé území České republiky prostřednictvím kabelových systémů jednotlivých provozovatelů 
převzatého vysílání v České republice. 

Další programové podmínky - programové schéma: 

Součástí licenčních podmínek programu Nova sport 1 již nadále není vysílací schéma ve znění: 
„Sportovní zpravodajství bude vysíláno každý den v pondělí - pátek pravidelně v časech od 9:00 h., 
11:00 h., 13:00 h., 15:00 h., 17:00 h., 19:00 h., 21:00 h., 23:00 h. a v sobotu a neděli od 9:00 h., 11:00 h., 
13:00 h., 15:00 h, 19:00 h., 20:30 h., 23:00 h." 

V ostatních částech zůstává znění licenčních podmínek licence pro program Nova sport 1 č.j. 
zem/6308/08, sp .zn.: 2008/1079/zem/CET ze dne 23. září 2008, beze změn. 

r o z h o d n u t í : 
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O d ů v o d n ě n í : 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 26. června 2015. 

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 

Digitally signed by Mgr. Martin Bezouška 
Date: 2015.08.18 08:29:30 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
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