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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ

LICENCE

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
rozhodnutí :
Rada u d ě l u j e právnické osobě, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001
Sb. l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let od
právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:
TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK
Základní programová specifikace:
Program o vaření
Výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika, Slovenská republika

Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Hlavní jazyk vysílání: český jazyk

Další programové podmínky:
Programová skladba programu TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK bude obsahovat zábavné pořady
předvádějící trendy a tajemství mezinárodní kuchyně divákům, kteří milují gastronomii.
Pořady budou vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském jazyce. Ostatní části
vysílání mohou být vysílány na územích v českém a/nebo slovenském jazyce.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Vysílání nebude přebíráno od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Může být poskytován teletext a/nebo elektronický programový průvodce (EPG) a případně
webové stránky.

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.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost AMC Networks 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 1. srpna 2018, č.j.: RRTV/15068/2018-vac.

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 14.
srpna 2018 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 26. června 2018.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

