JEDN. IDENT.:

227837 – RRTV

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

RRTV/2476/2017-fia
RRTV/2017/72/fia
2-2017/poř. č. 2

VYŘIZUJE:

ORVL - OLR

DATUM, MÍSTO:

24. leden 2017, Praha

Magical roof s.r.o.
IČ: 048 99 784
Pobřežní 297/14, Karlín
186 00 Praha 8
JUDr. Martina Kirin, advokátka (PM)
Soukenická 1088/10,
110 00 Praha 1, Nové Město

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ

LICENCE

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., správního řádu (dále jen „správní řád“), vydává toto
rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e společnosti Magical roof s.r.o., IČ 048 99 784, se sídlem Pobřežní 297/14,
Karlín, 186 00 Praha 8, 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.
Označení (název) programu:
JOJ Cinema+1
Základní programová specifikace:
Tematický televizní program zaměřený na mužského diváka.
Územní rozsah vysílání:
Katastrální území: Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří a Rašovice u Klášterce
nad Ohří, okres Chomutov (dle písemného souhlasu osoby oprávněné k provozování kabelové
sítě, Jiřího Oudy, IČ: 18379575).
Výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika

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

Další programové podmínky:
Vysílání programu JOJ Cinema+1 je dalším způsobem šíření programu JOJ Cinema, (licence
udělena RRTV pod sp. zn.: 2014/145/sve/DON, č.j.: sve/1849/2014, ze dne 27. května 2014, ve
znění pozdějších změn), a to v režimu „timeshift +1 hodina“, tedy vysílání programu JOJ
Cinema v časovém zpoždění jedné hodiny.
Programová skladba
Bude zcela shodná s programem JOJ Cinema, sp. zn.: 2014/145/sve/DON, č.j.: sve/1849/2014,
ze dne 27. května 2014, ve znění pozdějších změn, včetně reklam a obchodních sdělení.

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Nebudou přebírat pořady od jiného provozovatele vysílání.
Služby přímo související s programem:
Bude poskytována doplňková služba v podobě interaktivních prvků, zapojení diváka
formou SMS, audiotextu nebo internetu. Bude poskytován teletext.

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl
a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Z celkového vysílacího času bude vyhrazen vysílání evropských děl a děl vyrobených
nezávislými výrobci zákonný podíl stanovený ustanoveními § 42 – 44 zákona č.
231/2001Sb.

Odůvodnění:
Dne 13. ledna 2017, č.j.: RRTV/2047/2017-vra a doplnění žádosti ze dne 17. ledna 2017, č.j.:
RRTV/2192/2017-vra, č.j.: RRTV/2193/2017-vra a č.j.: RRTV/2451/2017-vac, ze dne 24. ledna
2017, byla Radě doručena žádost společnosti Magical roof s.r.o., o udělení licence
k provozování televizního vysílání programu JOJ Cinema+1, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů a družice.

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

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne
24. ledna 2017 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení
podle ustanovení § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení
§ 14 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 16. ledna 2017.

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

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Jedn. identifikátor 256671 - RRTV
Naše č. j.
loj
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14979/2017-

Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

24. 10. 2017, Praha

Magical roof s.r.o.
Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8

RRTV/2017/908/loj
18-2017/poř. č. 12

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 toto
rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli Magical roof s.r.o. sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8,
Česká republika, IČ: 04899784 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se
změnou licenčních podmínek licence č.j. RRTV/2476/2017-fia, sp.zn.: RRTV/2017/72/fia, k
provozování televizního programu JOJ Cinema + 1 šířeného prostřednictvím družice a
kabelových systémů, spočívající ve změně programového schématu dle podání ze dne 3. 10.
2017, doručeného Radě dne 9. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14169/2017-vra.
Odůvodnění:
Dne 9. 10. 2017 byla Radě doručena žádost provozovatele Magical roof s.r.o. sídlem Pobřežní
297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, o udělení souhlasu se změnou licenčních
podmínek programu JOJ Cinema + 1
Správní poplatek byl uhrazen dne 29. 9. 2017
Provozovatel Magical roof s. r. o. je provozovatelem televizního vysílání programu JOJ Cinema
+ 1 šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů na základě správního rozhodnutí o
udělení licence č.j. RRTV/2476/2017-fia, sp.zn.: RRTV/2017/72/fia.
Provozovatel žádal vydání souhlasu se změnou skutečností uvedených v licenci č.j.
RRTV/2476/2017-fia, sp.zn.: RRTV/2017/72/fia, k provozování televizního vysílání programu
JOJ Cinema + 1 šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů.
Provozovatel žádá o tyto konkrétní změny:
-

Změna programového schématu, které tvoří přílohu č. 1 správního rozhodnutí o udělení
licence, přičemž nové programové schéma bude i nadále naplňovat základní
programovou specifikaci programu.

Nové programové schéma:

Rada se žádostí zabývala na svém 18. zasedání, konaném ve dnech 24. a 25. 10. 2017, a
požadované změny schválila.
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.

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
elektronicky podepsáno

