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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, vydává toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem 
Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, l i c e n c i k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

Označení (název) programu: HOROR FILM 

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

Česká republika, Slovenská republika 

Hlavní jazyk vysílání: čeština 

Časový rozsah vysílání programu: d o 6 h d e n n ě 

Základní programová specifikace: horor, mystery a fantasy 

Další programové podmínky: 

Podíl filmové a televizní produkce ve vysílání činí nejméně 80%, selfpromotion, rozhovory a ostatní 
pořady až do 20%. 

Programová skladba 

Krátkometrážní i celovečerní, dokumentární i hrané filmy zaměřené nejen na oblasti: 

http://www.rrtv.cz


Horror, mystery a fantasy s možným přesahem do příbuzných stylů (resp. žánrů) jako 
detektivka, sci-fi a především thriller; široké spektrum pořadů zaměřených na témata, kterými 
se zabývají vědci již celá staletí, jako např.: paranormální jevy a záhady, temné předpovědi 
budoucnosti lidstva, poznání tajemství snů, jak naslouchat svým snům, informace o snech a 
spánku. 
Věštění budoucnosti. Jasnovidectví, věštby, sny a jejich interpretace. 
Záhady UFO. 
Alternativní medicína a magie. 
Záhady, mystéria, tajemství, staré civilizace, spekulace, konspirační teorie. Jsou příběhy a 
mýty o neznámu založené na skutečnosti nebo fikci? Ovlivňují tento svět nadpřirozené síly? 
Pohled na záhady z jiného úhlu. Výzkum a objasňování hraničních jevů. 
Pořady o posmrtném životě. Svědectví, fakta, výpovědi. Je možné číst myšlenky nebo 
kontaktovat mrtvé? Zjevování duchů. 

Nevysvětlitelné záhady historie naší země i lidstva, podivné přírodní a nehmotné úkazy. 

Vysílací schéma 
00 :00-00 :05 - filmové noviny - noční zprávy (zprávy zaměřené na téma programu) 
00 :05 -00 :07 - reklama/selfpromotion 
00 :07-01 :27 - film/pořady 
01 :27-01 :30 - reklama/selfpromotion 
01 :30-01 :40 - střihový pořad 
01 :40-03 :00 - film/pořady 
03 :00-03 :03 - reklama/selfpromotion 
03 :03-04 :23 - film/pořady 
04:23 - 04:30 - reklama/selfpromotion 
04 :30-05 :00 - pořad 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

Provozovatel nebude přebírat žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem 

EPG. 

Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých 
producentů a současné tvorby 

• pro evropská díla bude vyhrazeno minimálně 60 % z celkového vysílacího času 

pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci bude vyhrazeno minimálně 70 % z celkového 
vysílacího času 

pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci, která jsou mladší pěti let, bude vyhrazeno 
minimálně 10 % z celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Československá filmová společnost, s.r.o., požádal Radu o udělení 
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona 

338-2 



č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 20. prosince 2012, č.j. 11738, ve znění doplnění ze dne 
4. a 11. ledna 2013, č.j. 188 a 471, a upřesnění, týkajícího se základní programové specifikace, 
uvedeného do protokolu na ústním jednání konaném dne 22. ledna 2013. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 22. ledna 
2013 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 12 let od 
právní moci rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 18. prosince 2012. 

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. 

Poučení: 

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

V Praze dne: 22.1.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.01.30 11:50:34 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

O O Q 0 Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor 309389-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9426/2019-zem 
Sp. zn. 2019/516/zem  
Zasedání Rady   13-2019/poř. č. 31 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 23. července 2019, Praha 
 
 
 
 

 
ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE 

 
 
 
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 § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto  
  
 

r oz hodnut í : 
 
 

Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se 
sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/383/2013, spis. 
zn.: 2013/11/zem/Čes, ze dne 22. ledna 2013, k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice, a to změnou označení (názvu) programu HOROR FILM na CS Horror 
ke dni 1. prosince 2019, v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. 
RRTV/8863/2019-vac, bod 2). 

 
V ostatních částech zůstávají licenční podmínky 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 dne 10. července 2019 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 řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba 
odůvodnění v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.  
 
 
 

Advokátska kancelária  
Bugala - Ďurček,s.r.o. 
(Československá filmová 
společnost, s.r.o., IČ 271 68 425) 
Miletičova 5B  
821 08 Bratislava 
Slovenská republika 



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 
elektronicky podepsáno 

 
 
 

 



 

Jedn. identifikátor 488238-RRTV 
   
Naše č. j.  RRTV/8950/2022-
beh  
Sp. zn. RRTV/2022/415/beh 
 
Zasedání Rady   11-2022/poř. č. 34 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 19. července 2022, Praha 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

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 dne 19. července 2022 toto 

rozhodnutí:  

 

Rada vydává provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, sídlem Praha 

1, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence ze dne 

22. ledna 2013, č.j. zem/338/2013, sp.zn. 2013/11/zem/Čes, k provozování televizního vysílání 

programu CS Horror šířeného prostřednictvím družice, spočívající ve změně Dalších programových 

podmínek, respektive Vysílacího schématu, kdy stávající znění se nahrazuje tímto: „V rámci 

programu CS Horror budou v rámci časového rozsahu vysílané filmy, seriály a pořady zaměřené na 

horror, fantasy, thriller, krimi, sci-fi, paranormal, historii, záhady, a dále reklama a selfpromo.“; a 

dále ve snížení podílu vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl z původních 

minimálně 60 % na minimálně 51 % a snížení podílu vysílacího času vyhrazeného pro vysílání 

evropských děl vyrobených nezávislými výrobci z původních minimálně 70 % na minimálně 10 %, 

a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 19. května 2022, respektive dne 1. června 2022. 

 
 

Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, sídlem Praha 1, Václavské náměstí 831/21, PSČ 

110 00, je provozovatelem televizního vysílání programu CS Horror, šířeného prostřednictvím družice, na 

základě licence ze dne 22. ledna 2013, č.j. zem/338/2013, sp.zn. 2013/11/zem/Čes. 

 

Dne 19. května 2022 byla Radě doručena žádost provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., 

o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek programu CS Horror. Dne 1. června 2022 pak bylo 

Radě doručeno doplnění žádosti. 

 

Správní poplatek byl uhrazen dne 10. června 2022. 

 

Žádost provozovatele ve znění jejího doplnění projednala Rada na svém 11. zasedání konaném dne 

19. července 2022 a požadované změny schválila.  

 

Schválené změny jsou následující: 

AKAIS, s. r. o. advokátska 
kancelária 
Miletičova 5b 
821 08 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Československá filmová 
společnost, s.r.o. 
Václavské nám. 831/21 
113 60 Praha 1 
 
Adresa 
v případě více adresátu používejte 
Rozdělovník a tento text smažte 



 

1) Dosavadní „Vysílací schéma“  

 

00:00 – 00:05 filmové noviny – noční zprávy (zprávy zaměřené na téma programu) 

00:05 – 00:07 reklama/selfpromotion 

00:07 – 01:27 film/pořady 

01:27 – 01:30 reklama/selfpromotion 

01:30 – 01:40 střihový pořad 

01:40 – 03:00 film/pořady 

03:00 – 03:03 reklama/selfpromotion 

03:03 – 04:23 film/pořady 

04:23 – 04:30 reklama/selfpromotion 

 

se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

„V rámci programu CS Horror budou v rámci časového rozsahu vysílané filmy, seriály a 

pořady zaměřené na horror, fantasy, thriller, krimi, sci-fi, paranormal, historii, záhady, a 

dále reklama a selfpromo.“ 

 

2) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Podíl vysílacího času 

vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých producentů a 

současné tvorby“  

 

 pro evropská díla bude vyhrazeno minimálně 60 % z celkového vysílacího času 

 pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci bude vyhrazeno minimálně 70 % 

z celkového vysílacího času 

 pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci, která jsou mladší pěti let, bude vyhrazeno 

minimálně 10 % z celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl 

vyrobených nezávislými výrobci 

 

se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

 pro evropská díla bude vyhrazeno minimálně 51 % z celkového vysílacího času 

 pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci bude vyhrazeno minimálně 10 % 

z celkového vysílacího času 

 pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci, která jsou mladší pěti let, bude 

vyhrazeno minimálně 10 % z celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání 

evropských děl vyrobených nezávislými výrobci 

 

 

V ostatním zůstávají licenční podmínky nezměněny. 

 

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 10. června 2022. 

 



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. 

 

 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 
 


