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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ L I C E N C E
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 §67 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen „správní řád."), vydává toto
rozhodnutí:

Rada
u d ě l u j e zahraniční právnické osobě RFE/RL, Inc., Wilmington, New Castle, 19801,
Delaware, Corporation Trust Center, 1209 Orange street, Spojené státy americké, registrační číslo není
přiděleno, zastoupené v České republice RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem
Praha 10, Vinohradská 3333/159a, PSČ 10000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozováni
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let,
v rozsahu dle žádosti doručené dne 25. září 2015, č.j. RRTV/8133/2015-P, ve znění změn a doplnění
doručených dne 4. listopadu 2015, č.j. RRTV/9314/2015-P, a dne 15. července 2016, č.j.
RRTV/5364/2016-P.

Označení (název) programu:

Current Time (logo v ruštině: Hacrořimee Bpeivm)

Základní programová specifikace:

zpravodajství, publicistika, dokumenty, magazíny

Výčet států, na jejichž území bude vysílání
zcela nebo převážně směrováno:
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Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina,
Rusko, Moldávie, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán,
Tádžikistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, Uzbekistán,
Turkmenistán, Německo, Španělsko a Izrael

Časový rozsah vysílání programu:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

ruština

Identifikace přenosového systému:

dálkový přístup-internet

Přístup k vysílání:

http://www.currenttime.tv/
https://www. youtube. com/user/currentti metv

Další programové podmínky:
Programová skladba:
Vysílání bude z části živé a dále ze záznamu. Pořady budou zpravidla během 24 hodin opakovány.
Programové schéma vysílání bude tvořeno zejména na základě aktuálního dění a vývoje událostí ve
světě.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Nebudou přebírány žádné části programu od jiného provozovatele.
Údaje o službách přímo souvisejících s programem:
Nebudou poskytovány žádné služby související s programem.
Do vysílání programu nebudou zařazována obchodní sdělení.

Odůvodnění:

Účastník řízení, RFE/RL, Inc., Wilmington, New Castle, 19801, Delaware, Corporation Trust Center, 1209
Orange street, Spojené státy americké, registrační číslo není přiděleno, zastoupený v České republice
RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3333/159a, PSČ 10000,
požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 25.
září 2015, č.j. RRTV/8133/2015-P, ve znění změn a doplnění doručených dne 4. listopadu 2015, č.j.
RRTV/9314/2015-P, a dne 15. července 2016, č.j. RRTV/5364/2016-P.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 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 požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 2. srpna
2016 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
licenci udělila v souladu s § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od
právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, dne 17. září 2015.
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.
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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.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., žaloba přípustná.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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