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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 společnosti HBO Europe s.r.o., IC 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, licenci k provozování televizního vysílání programu CINEMAX šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let.
Označení (název) programu:

CINEMAX

Základní programová specifikace:

Televizní program
amerických studií

Výčet států, na jejichž území bude vysílání
zcela nebo převážně směrováno:

zaměřený

na

filmovou

tvorbu

Česká
republika,
Slovensko,
Polsko,
Maďarsko,
Rumunsko, Moldávie, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko,
Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina

Časový rozsah vysílání programu:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

český jazyk

Televizní program CINEMAX bude mimo území České republiky a Slovenské republiky dabován do
místních jazyků, nebo opatřen titulky v místních jazycích.
Identifikace přenosového systému:

Mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy

Informace o přístupu k vysílání:

IP připojení k přístupovému bodu na základě smlouvy o
předplatném programu s provozovateli převzatého
vysílání a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných
obdobných zařízení (popř. zabezpečených aplikací)
poskytnutých těmito provozovateli převzatého vysílání

Další programové podmínky:
Podíl hraných filmů: nejméně 86% z celkového vysílacího času programu (bez započtení přestávek).
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Program CINEMAX dále bude vysílat seriály, filmové profily, případně jiné pořady.
Program nebude vysílat obchodní sdělení. V nočních hodinách mimo rozvrh pořadů může program
obsahovat až 2 hodiny dlouhý blok obsahující propagaci vlastního vysílání, krátké filmy, filmové magazíny
a grafické elementy.
Program CINEMAX může na území Polska obsahovat pořady, programové prvky a další části vysílání s
regionálně odlišným obsahem. Program CINEMAX bude mít stejný časový rozvrh na všech územích,
přičemž regionální obsah zejména ve formě jiných filmů, epizod seriálů, jiných pořadů či upoutávek bude
vkládán do tzv. oken v rámci téhož časového rozvrhu.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.
Služby přímo související s programem:
Bude poskytován EPG (Elektronický programový průvodce).
Podíl celkového vysílacího času, který má byt vyhrazen vysílání evropských děl
Alespoň 12% z celkového vysílacího času programu bude vyhrazeno k vysílání evropských děl.
Podíl celkového vysílacího času, který má byt vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci
Alespoň 3% celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci.
Podíl vysílacího času, který by měl byt vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času vyhrazeném
vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Alespoň 10% vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání takových děl, od jejichž prvního zveřejnění
neuplynulo více než 5 let
K identifikaci programu bude uváděno logo, jehož podoba vychází z názvu programu. Některé z pořadů
budou opatřeny skrytými či otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49,
PSČ 170 00, 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 23. listopadu 2016, č.j. RRTV/8508/2016-P.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím 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 požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 20.
listopadu 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.
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Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., v
platném znění, dne 24. listopadu 2016.
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 prostřednictví 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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Jedn. identifikátor: 281351-RRTV
Naše č. j.:
RRTV/13366/2018-fia
Sp. zn.:
RRTV/2018/589/fia
Zasedání Rady:
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Vyřizuje:

ORVL - OLR

Datum, místo:

26. června 2018, Praha

HBO Europe s.r.o.
IČ: 614 66 786
Praha 7, Jankovcova 1037/49,
PSČ 170 00
JUDr. Antonín Hedrlín, Ph.D., advokát
Praha 7, Jankovcova 1037/49
PSČ 170 00

ROZHODNUTÍ
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b)
a § 21 odst. 1 písm. d) 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 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí
Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci programu CINEMAX prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, sp. zn.: 2016/1049/SPM/HBO, č.j.: RRTV/3659/2016-SPM, ze dne 20.
prosince 2016, v rozsahu žádosti, č.j.: RRTV/12313/2018-vra, ze dne 8. června 2018,
spočívající:



v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu zcela nebo převážně
směřováno, o území Kosova.

Aktuální výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie, Bulharsko, Chorvatsko,
Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Ostatní části licence zůstávají beze změny.

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 8. června 2018.
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.

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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

