Fajn Rock Media,
s.r.o.
IČ: 24176214
Hradešínská 1825/56
10100 Praha 10
Česká republika

Sp. zn./ldent.: 2011/1097/sve/Faj
Č.j.: sve/307/2012
Zasedání Rady č. 2 - 2012 / poř.č.: 4

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 uděluje společnosti Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 24176214, sídlo Praha 10,
Hradešínská 1825/36, PSČ 101 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12
let;
označení (název) programu: F A J N R O C K T V
základní programová specifikace: hudební program zaměřený na českou a zahraniční
rockovou scénu od 60. let po současnost
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
hlavní jazyk vysílání: čeština
územní rozsah vysílání: katastrální území v České republice v kabelových systémech
provozovatelů převzatého vysílání S E L F Servis, spol. s r.o., T - Systems Czech
Republic a.s., S A T - AN CableNet & Multimedia s.r.o., OrbisNet, s.r.o., JON.cz s.r.o.,

307-1

E D E R A a.s., S A T T a.s., Magnalink, a.s., Dragon Internet, a.s., S E L E C T S Y S T E M , s.r.o.,
C A T R spol. s r.o.
Další programové podmínky:
•

Vysílání obrazově zvukových záznamů-videoklipů a záznamů koncertů českých
a zahraničních rockových skupin

•

vysílání autorských pořadů a aktuálních rozhovorů s českými a zahraničními
umělci

•

vysílání aktuálních novinek z českého a zahraničního hudebního dění.

Údaje o části programu převzatého vysílání od jiného provozovatele vysílání:
Neplánuje s e vysílání programu od jiného provozovatele.

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
Interaktivní kontakt s diváky pomocí internetové sítě a mobilních telefonů.
Programové schéma:
Vysílání zvukově obrazových záznamů - videoklipů našich i zahraničních umělců
v časově a stylově dělených hudebních blocích, doplněné o autorské hudební pořady
a jejich upoutávkami, reklamní bloky a interaktivní komunikaci s diváky
prostřednictvím SMS a internetové sítě.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost Fajn Rock Media, s.r.o., požádal Radu o udělení licence
k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů v souladu se zněním
zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 8. prosince 2011, č.j. 9965, ve znění
č.j. 810/2012 doručeného Radě dne 17. ledna 2012.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů a
k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím 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
17. ledna 2012 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. a) 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
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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 8. prosince 2011.

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

V Praze dne: 17.1.2012

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová
Date: 2012.01.30 08:46:16 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Skřetova
6,120 00 Praha 2
Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + ípo 27t) 810 885
www.rrtv.cz

JEDN. IDENT.:

RRTV-4636810

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

RRTV/3086/2015-zem
2015/683/zem/Faj
15-2015/ poř.č. 56

VYŘIZUJE:

Odbor rozhl. vys. a licencí

DATUM, MISTO:

25.8.2015, Praha

Fajn Rock Media, s.r.o.
amh7n3j

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a) 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."), vydala toto
rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 241 76 214, se sídlem Praha 10, Hradešínská
1825/36, PSČ 10100, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
sve/307/2012, spis. zn.: 2011/1097/sve/Faj, ze dne 17. ledna 2012, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu FAJN ROCK TV na SLUŠNEJ KANÁL,
v rozsahu dle podání ze dne 28. července 2015, č.j. RRTV/6457/2015-P.
V ostatním znění zůstávají licenční podmínky licence č.j. sve/307/2012, spis, zn.: 2011/1097/sve/Fai, ze
dne 17. ledna 2012, beze změny.

Odůvodnění:
Účastník řízení dne 24. července 2015 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- Kč podle položky 67
Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi 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.

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Digitally signed by Be. Ivan Krejčí
Date: 2015.08.31 23:24:35 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha

Jedn. identifikátor 252503 - RRTV
Naše č. j.
loj
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/12299/2017-

Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

29. 8. 2017, Praha

Fajn Rock Media, s.r.o., Stavební
992/1, 70800 Ostrava

RRTV/2017/753/loj
14-2017/poř. č. 65

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. a) a 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 Fajn Rock Media, s.r.o., se sídlem, Stavební 992/1, Ostrava - Poruba,
PSČ 708 00 IČ: 24176214 podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se
změnou licenčních podmínek licence č.j. sve/307/2012, spis. zn.: 2011/1097/sve/Faj, k
provozování televizního programu Slušnej kanál šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
spočívající ve změně názvu programu na REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL a změně dalších
programových podmínek v rozsahu dle podání ze dne 18. 8. 2017, doručeného Radě dne 18. 8.
2017 pod č.j. RRTV/12109/2017-vac .
Odůvodnění:
Dne 18. 8. 2017 byla Radě doručena žádost provozovatele Fajn Rock Media, s. r. o., sídlem
Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00 IČ: 24176214, o udělení souhlasu se změnou
licenčních podmínek programu Slušnej kanál.
Fajn Rock Media, s. r. o. je provozovatelem televizního vysílání programu Slušnej kanál šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j.: sve/307/2012, spis. zn.:
2011/1097/sve/Faj
Provozovatel požádal konkrétně o následující změny:



Změnu názvu programu z „Slušnej kanál“ na „REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL“
Změnu programového schématu na „Vysílaní zvukově obrazových záznamů – videoklipů
našich i zahraničních umělců, doplněné o autorské hudební pořady a jejich upoutávky,
reklamní bloky a interaktivní komunikaci s diváky prostřednictvím SMS a internetové sítě“
o Jedná se o změnu spočívající ve vyjmutí formulace „v časově a stylově dělených
hudebních blocích“

Rada se žádostí zabývala na svém 14. zasedání, konaném dne 29. srpna 2017, a všechny
výše 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.
V souladu s ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní poplatek
spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci uhrazen dne 18. srpna 2017.
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

