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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 ustanovením § 67 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada uděluje právnické osobě, společnosti PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem: Bohdalecká
1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
Označení (název) programu:
EXTASY 4K
Základní programová specifikace:
Tematický program pro dospělé
Časový rozsah vysílání:
24 hodin denně
Územní rozsah vysílání:
Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o
stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o
územním členění státu, v platném znění.
Hlavní jazyk vysílání:
anglický jazyk

Další programové podmínky:
Vysílání programu bude v souladu s § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tzn., že vysílání
bude koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18
let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k
vysílání dětem a mladistvým.
Program je koncipován jako erotický a skládá se z programových celků/bloků, sestavovaných z
výběrových děl prestižních zahraničních produkcí podle dramaturgických požadavků a kritérií na
prémiovou tvorbu v daném žánru.
Ve své programové skladbě se program cíleně zaměřuje na populární a žádané pořady určené
pro globální distribuci či šíření ve smyslu „otevřeného okna do světa“, ovšem při zachování všech
etických a legislativních kritérií domovského - regionálního prostředí provozovatele programu a
rovněž i všech provozovatelem programu dlouhodobě prosazovaných, podnětných i selektivních
produkčních zásad pro zajištění kvality a vysoké úrovně vysílaného programu.
Obsahem programu - programové náplně jsou současné zahraniční dějové scény a filmy, dále
přínosná či zajímavá retrospektiva (flashbacky), rovněž i magazíny, reportáže, informační pořady
a také reklamní bloky.
Do programu jsou rovněž zařazovány i pořady či programové části, včetně upoutávek, info-setů
a předělů, osvětového či vzdělávacího charakteru, vytvářené ve spolupráci se známými
představiteli žánru anebo odborníky z řad oborových specialistů či zástupci spolupracující
odborné veřejnosti návodné zejména ve smyslu poučeného oborového chování včetně bezpečné
erotiky.
Vzhledem k obecně velké srozumitelnosti vysílání pro skupiny zájemců z řad dospělé divácké
veřejnosti a přístupnosti, která vyplývá z daného charakteru a modelu takovéhoto tematického
programu pro dospělé, jsou jednotlivé pořady vysílány v původním znění. Hlavním jazykem
vysílání, resp. vysílaných pořadů, v tomto případě, zůstává proto univerzálně komunikovaný a
široce rozšířený anglický jazyk.
Kromě zmíněných i praktických důvodů provozovatele byla zohledněna, na základě zkušeností,
např. ze skandinávských zemí a rovněž i vlastních poznatků provozovatele, obecná podpora
edukace, jako příspěvek k rozvoji znalostí a osvojování cizích jazyků, zejména v případech
nekomplikovaných dialogů protagonistů vysílaných pořadů.
Vysílání je však paralelně, tam kde to vysílání vyžaduje a kde je to pro vysílání žádoucí, potřebné
či nezbytné, ve smyslu srozumitelnosti a přístupnosti, lokalizováno do češtiny formou titulků či
DVB titulků (titulků pro neslyšící) anebo příslušné grafiky a grafických prvků v českém jazyce.
Současně, v určitých případech, je počítáno s možností dabingu anebo voice-overu. Aktuálně, ve
smyslu samoregulace, je počítáno s použitím labellingu ve vysílaném obraze, tj. nasazením
specifického grafického značení tzv. piktogramů, upozorňujících na tematický program a
informujících o specifickém obsahu ve vysílání a obsahu určeném divákům starším 18 let.
Součástí vysílání programu budou obchodní sdělení.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele
vysílání.
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Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Možnost komunikace s diváky s využitím příslušných aplikací a audiotextových služeb
nebo pomocí premiových SMS.

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl:
Pro vysílání evropských děl bude vyhrazen nadpoloviční podíl vysílacího času, dle zákona
č. 231/2001 Sb.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci:
Pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci bude vyhrazen více než 60 %
podíl vysílacího času.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na
vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Pro vysílání evropských děl současné tvorby vyrobených nezávislými výrobci bude
vyhrazen více než 40 % podíl z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.
Odůvodnění:
Společnost PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem: Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10,
požádala Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání programu EXTASY 4K,
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb.,
podáním doručeným Radě dne 19. března 2021 pod č.j. RRTV/4337/2021-vra a jeho doplněním
č.j. RRTV/5923/2021-vra, doručeným dne 29. dubna 2021.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, dne 1. března 2021.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů 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. zákona č. 231/2001 Sb.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne
18. května 2021, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení
podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) 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 ustanovením § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od
právní moci rozhodnutí.
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Poučení:
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel televizního vysílání s licencí
povinen zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.
Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program
digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání.
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
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