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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"), vydává
rozhodnutí

:

Rada u d ě l u j e
společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlo: Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, l i c e n c i k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na dobu 12 let
Název (označení) programu:
Nova Cinema
Základní programová specifikace:
Nova Cinema je filmový a seriálový program, specializující se zejména na dramatickou
tvorbu americké provenience, a to jak major studií, tak nezávislých distributorů.
V programu budou většinově zastoupeny kinematografické filmy, televizní filmy a
televizní seriály. Program je určen pro všechny věkové skupiny.
Územní rozsah vysílání:
Česká republika
Časový rozsah vysílání:
16 -19 hodin denně
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Další programové podmínky:
V první polovině vysílacího dne budou vysílány i dokumentární a animované pořady.
Doplňkově bude program nabízet rovněž dramatická a dokumentární díla domácího a
evropského původu.
Všechny programy budou dostupné v českém jazyce, a to buď ve formě dabingu,
překrývacího dabingu nebo titulků.
Služby přímo související s programy:
elektronický programový průvodce (EPG)
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který bv měl byt vyhrazen vysílání evropských
děl:
Nejméně 10% celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání evropských děl.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci:
Nejméně 10% celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který bv měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na
vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Nejméně 10% vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci bude vyhrazeno pro vysílání současné tvorby, tj. tvorby, od
jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost CET 21, spol. s r.o. požádal Radu o udělení licence
k provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T
v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 5. srpna 2011,
pod č.j. 6235.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování
zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů 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
23. srpna 2011, 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 §

2665-2

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 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č.
634/2004 Sb., v platném znění dne 1. srpna 2011.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba
přípustná.
Dle čl. IV bodu 2. přechodných ustanovení zákona č. 304/2007 Sb. nelze vysílání programu
na základě licence k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání udělené přede dnem
dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
televizní vysílání podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, zahájit dříve než dnem následujícím po dni dokončení přechodu
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání; vysílání
však musí být zahájeno do 360 dnů ode dne dokončení přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

V Praze dne: 23.8.2011

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně
Rady
pro rozhlasové a televizní
vysílání

n
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ROZHODNUTÍ

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. b) 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 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydává toto

rozhodnutí:

Rada vydává provozovateli C E T 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám.
1078/5, PSČ 152 00, dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č.j. sve/2665/2011, spis. zn.: 2011/732/sve/CET, ze dne 23. srpna 2011,
v rozsahu dle žádosti ze dne 3 1 . května 2013, č.j. 5595, a to s e změnou časového rozsahu vysílání
programu Nova Cinema šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T na
21 - 24 hodin denně.

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění dne 3 1 . května 2013.

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.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění
v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb.,
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má
odkladný účinek.

V Praze dne: 11.6.2013

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

2672-2

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2013.06.19 09:57:11 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

