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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Účastník řízení: Československá filmová 
společnost, s.r.o. 
Slévačská 744/1 
Praha 9 

PSČ: 198 00 

L 
ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Č.j.: Ru/78/05Mw 
Zasedání Rady 7/poř. č. 3 

Vyřizuje: S. Zemanová 
Schválil: Mgr. J. Hrubá 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 18 odst. 
4 a § 25 zákona 6. 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 podle ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., 
o správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydává toto 

Rada uděluje společnosti Československá filmová společnosti, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Slévačská 
744/1, 198 00 Praha 9, l icenci k provozování televizního vysíláni prostřednictvím družice. Licence 
se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

rozhodnutí: 

Označení (název programu): CS Film 

Časový rozsah vysíláni: 12 hodin denně; začátek vysílání od 12.00 h 

Územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská republika 

Soubor technických parametrů: 
Družice: 
Pozice družice: 
Frekvence: 
Polarizace: 
Symbol rate: 
FEC: 

horizontální 
22Msymb/s 
5/6 

ASTRA 2C 
19,2° východní délky 
10 832.25 MHz 

Uplinkové středisko se nachází v Luxemburgu, Betzdorfu. 

Profil a základní charakteristika programu: filmový kanál 

Programová skladba je upravena v textu přílohy č. 1 o třech stranách textu. 
Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnuti. 

http://!nfoOrrtv.cz


Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodněni v 
souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů v souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 9. 
března 2005, zaevidovaném v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 527. 

Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti zejména: 
- výpis z obchodního rejstříku; 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 30 dnů; 
- potvrzení Finančního úřadu v Praze 9, že žadatel nemá v evidenci dani zachyceny žádné splatné 
nedoplatky; 
- čestné prohlášení, že žadatel nemá zaměstnance a nemá splatný nedoplatek pojistného na 
veřejném zdravotním pojištění; 
- čestné prohlášeni, že žadatel nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo 
příspěvku na státní politiku zaměstnaností; 
- čestné prohlášení, že na majetek žadatele nebyl ke dni podání žádosti o licenci prohlášen konkurz 
ani zahájeno konkurzní řízení nebo řízení o vyrovnání a společnost nevstoupila do likvidace; 
- čestné prohlášení, že žadateli nebyla v posledních 5 letech zrušena licence nebo registrace; 
- čestné prohlášení, že žadatel není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních 
společností zřízených provozovatelem ze zákona; 
- návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání. 

Na základě dokladů doložených k žádosti a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 30. března 
2005, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízeni podle ustanovení § 13 
odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanoveni § 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) citovaného zákona na dobu určitou, a to na 12 let od právní moci rozhodnutí. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, dne 9. března 2005. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat žalobu ve smyslu ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne 'dubna 2005 

Petr Pospíchal 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 



Příloha č. 1 
k rozhodnutí č.j. Ru/78/05 



Základní charakteristika programu 
Cílem programu českých a slovenských filmů v nejširším slova smyslu je poskytnout široké 
divácké obci hlubší a ucelenější pohled na českou a slovenskou filmovou a televizí tvorbu 
v různých jejich etapách i tvůrčích projevech. K naplnění tohoto záměru bude Program 
českých a slovenských filmů využívat stávající i archivní fondy obou národních 
kinematografií i archivy obou veřejnoprávních i komerčních tv stanic působících na obou 
teritoriích. Vlastní tvorba v počátečním období bude směřována především do oblasti filmové 
a tv publicistiky. Další výhledové cíle Programu českých a slovenských filmů zahrnují: 

- Umožnit divákům se ve větší míře seznámit se s minulou i současnou filmovou a televizní 
tvorbou. 
- Napomáhat zrodu nových filmových a televizních projektů 
- Bezprostředně napomáhat realizaci nových filmových a televizních projektů formou 
finančních vstupů 
- Poskytovat divákům zábavu, poznání i poučení 

Programová skladba se bude sestávat z rozhodující části z 
české filmové a tv produkce 
slovenské filmové a tv produkce úměrně rozsahu uvedené národní tvorby 
a ve velice omezené míře ze zahraničních produkcí 

Programová orientace a zázemí 
Program českých a slovenských filmů-Čsfilm bude vycházet z celého žánrového spektra 
filmové a televizní tvorby. Dílem ve variabilních programových blocích budou uváděny 
filmy hrané, dokumentární i animované, dle proporcionálního programového schématu, podle 
dostupnosti jednotlivých programů i podle vztahu rozsahu filmově a tv. tvorby~na~6bou 
teritoriích. Vedle nepochybných národních titulů bude tento program také usilovat o uvádění 
takových filmů, jež vznikly v zahraničí za výrazného podílu českých nebo • slovenských 
tvůrců (produkce, řežiséři.herci, animátoři apod.) 
Součástí programu bude také aktuální filmová publicistika, filmové zpravodajství a další. 
Součástí vysílacího schématu budou také reklama a teleshopping. 
Záměrem předkladatelů je vytvořit dvanáctihodinové programové schéma, jež však bude 
operativně reagovat na případné aktuální události. 
Programové schéma bude strukturováno časově i žánrově. Například návrat ke slovenským 
televizním pondělním inscenacím, pravidelná sobotní komedie v hlavním vysílacím čase a 
podobně. 
Snahou provozovatelů Programu českých a slovenských filmů bude zařazovat z filmového a 
tv fondu obou republik i taková díla, jež uměleckou formou vypovídají o životě národnostních 
menšin či etnik na území ČR. 



Návrh programové skladby a vysílacího schématu 

Rámcové programové schema: 

12,00 - 13,30 repríza hlavního večerního filmu 
13,30 - 14,00 dokumenty, film. publicistika 
14,00 - 15,30 celovečerní film 
15,30 - 16,00 dokumenty, film.publicistika 
16,00 - 17,30 celovečerní film 
17,30 - 18,00 dokumenty, film. publicistika 
18,00 - 19,30 celovečerní film 
19,30 - 20,00 dokumenty, film. publicistika 
20,00 -21,30 celovečerní film 
21,30 - 22,00 dokumenty, film. Publicistika 
22,00 celovečerní film 
konec vysílání 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání 

Program CS Film nebude obsahovat program od jiného provozovatele vysílání či jeho části. 



ČSFilm II. PROGRAMOVÉ SCHEMA 
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Vypraveno one: 

( 2B0B 

Sp. zn.: 2007/858/had/ČFS 

Zasedání Rady 22/poř. č. 33 

Č.j .r fol / £ 5 / # 

Vyřizuje: Mgr. Lubica Foltínová 

Účastník řízení: 

Československá filmová společnost, s.r.o. 

IČ: 27168425 

Slévačská 744/1 

198 00 Praha 9 

V Praze dne: 19. prosince 2007 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě § 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. 23 1/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 18. prosince 2007 

souhlas 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice, udělené na základě rozhodnuti Ru/78/05 ze dne 12. dubna 2005 ve 
znění pozdějších změn, o kterou účastník řízení, Československá filmová společnost, s.r.o., 
se sídlem v Praze 9, Slévačská 744/1, požádal dopisem doručeným Radě 19. listopadu 2007, č. j . 
9095, .a to změnou vysílacího schématu - jeho rozšíření na: 

6.30 - 7.00 krátkometrážní tvorba pro děti, teleshopping, zábavné informace 

7.00 - 8.00 krátkometrážní tvorba pro děti, teleshopping, zábavné informace 

9.00 - 10.00 krátkometrážní tvorba pro děti, teleshopping, zábavné informace 

11.00-12.00 pořady k filmové výchově dětí. 

Změna je omezena nejpozději do 31. 1. 2008. 

V dalším zůstávají licenční podmínky beze změn. 

http://www.friv
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Odůvodnění: 

Rada vyhověla žádosti účastníka řízení o rozšíření vysílacího schématu. 

Rada však nemohla vydat souhlas se změnou licenčních podmínek pro dobu od 1.12.2007 
s ohledem na ustanovení § 21 zákona č. 231/2001 Sb. V souladu s tímto ustanovením lze změny 
provést až po vydání písemného souhlasu se změnami, přičemž o požadovaných změnách je 
Rada povinna rozhodnout ve lhůtě 60 dnů od doručení žádosti. 

Správní poplatek ve výši 10 000,- Kč byl uhrazen. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí v souladu s § 66 zákona č. 23112001 Sb., lze podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotoveni tohoto rozhodnutí. 

Podání žaloby má odkladný účinek. 
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Sp. zn.: 2008/573/fol/ČSF 
Zasedání Rady 9/poř. č. 17 
č . j , f 0 i / zteffiý 
Vyřizuje: Mgr. Lubica Foltínová 

Československá filmová společnost, s.r.o. 
Slévačská 744/1 
198 00, Praha 9 

V Praze dne 6. května 2008 

ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě § 5 písm b) a § 21 odst 1 
pisrn. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonu, v platném znění (dále jen zákon č. 23 1/2001 Sb.) a § 67 odst 1 zákona č 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala dne 6. května 2008 

souhlas 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání Šířeného 
prostřednictvím družice, udělené na základě rozhodnuti RU/78/05 ze dne 12 dubna 2005 ve 
zněni pozdějších změn, o kterou požádal účastník řízení, Československá filmová společnost 
s . r .o . , dopisem doručeným Radě 11. dubna 2008 . 

Správní poplatek ve výši 10000,- Kč byl uhrazen. 

Požadovaná změna spočívá v : 
Přechodném rozšíření vysílacího schématu a to na období od doručení souhlasu se změnou 
licenčních podmínek do nejpozději 31 . 12. 2008 a to následovně: 

6.30 - 7.00 krátkometrážní tvorba pro děti, teleshopping, zábavné informace 
7.00 - 8.00 krátkometrážní tvorba pro děti, teleshopping, zábavné informace 
9.00 - 10.00 krátkometrážní tvorba pro děti, teleshopping, zábavné informace 
11.00- 12.00 pořady k filmové výchově dětí. 

v dalším zůstávají licenční podmínky beze změn 

mailto:info@rrtv.cz
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Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu není třeba 
odůvodněni rozhodnutí v souladu s § 68 odst, 4 zákona č. 500/2004 Sb správního řádu v 
platném znění. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí v souladu s § 66 zákona č. 23112001 Sb., lze podat žalobu k Městskému 
soudu v Praze ve Ihute dvou měsíců od doručení písemného vyhotoveni tohoto rozhodnutí 
Podaní žaloby má odkladný účinek. 
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Sp. zn./ldent.: 2009/1181/had/ČFS 
Naše zn.: had/374/2009 
Zasedání Rady č. 20 - 2009 / poř.č.: 52 

Československá filmová společnost, 
s.r.o. 
IČ: 27168425 
Slévačská 744/1 
198 00 Praha 9 
Česká republika 

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 
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb."), vydala dne 18. listopadu 2009 toto 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s. r. o. IČ: 271 68 425, se 
sídlem Slévačská 744/1, Praha 9 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování televizního vysílání prostřednictvím družice programu CS Film (licence sp. zn. 
Ru/78/05/1139 ze dne 12. 5. 2005) podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně podílu evropské nezávislé tvorby mladší 5 let. 

Vzhledem k zaměření programu provozovatel není povinen, aby v rámci vysílacího času 
vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, 
od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než pět let, alespoň 10 %. 

Odůvodnění: 
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. 

374-1 



V souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl správní 
poplatek spojený se žádostí o změnu skutečností uvedených v licenci ve výši 10 000,- Kč 
uhrazen dne 26. 10. 2009. 

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. 

V Praze dne: 18.11.2009 

Digitally signed by JUDr. Kateina Kalistová 
Date: 2009.12.14 12:38:55 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 

374-2 Location: Praha 



Sp. znVIdent.: 2010/781/zem/ČFS 
Naše zn.: zem/3076/2010 
Zasedání Rady č. 17 - 2010 / poř.č.: 23 

Československá filmová společnost, 
s.r.o. 
IČ: 27168425 
Slévačská 744/1 
198 00 Praha 9 
Česká republika 

Československá filmová společnost, 
s.r.o. 
IČ: 27168425 
Václavské náměstí 21 
11000 Praha 1 
Česká republika 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), § 14 odst. 1 písm. j) 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, vydala toto 

r o z h o d n u t í 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Československá filmová společnost, 
s.r.o., IČ 27168425, licenci č.j. Ru/78/05 ze dne 12. dubna 2005, k provozování televizního vysílání 
programu CS Film prostřednictvím družice, o: 

hlavní jazyk televizního vysílání: český jazyk 

vyčet států, na jejichž území je vysílání televizního programu CS Film zcela nebo převážně  
směřováno: 

Česká republika, Slovenská republika. 

Odůvodnění: 

Provozovatel televizního vysílání s licencí, jehož vysílání není zcela nebo převážně směřováno pouze 
na území České republiky, nebo jehož hlavním jazykem vysílání není čeština, je povinen podle § 21 
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., doručit Radě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje 
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podle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.; nesplnění této povinnosti se považuje za porušení 
licenčních podmínek. Rada licenci provozovatele televizního vysílání s licencí doplní o údaje podle 
věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí tyto údaje byly doručeny. 

Provozovatel televizního vysílání s licencí, společnost Československá filmová společnost, s.r.o., dne 
2. srpna 2010 pod č.j. 6351, ve znění upřesnění ze dne 24. srpna 2010, č.j. 7119, doručil Radě údaje 
dle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb. Z výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne: 7.9.2010 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2010.09.30 11:47:26 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

_ Location: Praha 
oU/o-Z 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + t)20 274 813 830 / Fax: + ipo 274 810 885 / e-mail: info@rrtu. 
www.rrtv.cz 

Československá filmová společnost, 
s.r.o. 
Václavské náměstí 831/21 
11360 Praha 1 
Česká republika 

Sp. zn./ldent.: 2013/386/zem/Čes 
Č.j.: zem/2849/2013 
Zasedání Rady č. 12 - 2013 / poř.č.: 29 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 12 
odst. 8 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."), vydává toto 

Rada prodlužuje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem 
Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 198 00, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu 
platnosti licence, č.j. Ru/78/05 ze dne 12. dubna 2005, k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 30. dubna 2013, č.j. 4507, ve 
znění doplnění ze dne 7. června 2013, č.j. 5879. 

Odůvodnění: 

Účastník řízení, společnost Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Praha 
1, Václavské nám. 831/21, PSČ 198 00, je provozovatelem televizního vysílání programu CS Film 
šířeného prostřednictvím družice na základě licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. Ru/78/05 ze dne 12. 
dubna 2005, platné do 26. dubna 2017. 

Dne 30. dubna 2013, č.j. 4507, ve znění doplnění ze dne 7. června 2013, č.j. 5879, požádal provozovatel 
Československá filmová společnost, s.r.o., o prodloužení doby platnosti licence, č.j. Ru/78/05 ze dne 12. 
dubna 2005, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice o 12 let, tj. do 26. dubna 
2029. 

Žádost splňuje zákonné podmínky pro prodloužení doby platnosti licence. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění za prodloužení platnosti oprávnění k televiznímu vysílání, dne 21. května 2013. 

r o z h o d n u t í 

http://www.rrtv.cz


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

V Praze dne: 25.6.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.07.08 13:02:31 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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Jedn. identifikátor 319104-RRTV 
     
Naše č. j.  RRTV/15127/2019-kus  
 
Sp. zn. RRTV/2019/764/kus 
 
Zasedání Rady   21/2019 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 18. prosince 2019, Praha  

 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v souladu s 
ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 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 17. prosince 2019 toto 

rozhodnutí: 
 
Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Václavské 
náměstí 831/21, 110 00 Praha, souhlas se změnou licenčních podmínek licence č. j. Ru/78/05/1139, ve 
znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu CS Film, šířeného prostřednictvím 
družice, spočívající v úpravě časového rozsahu vysílání na 18 hodin denně se začátkem vysílání od 06:00 
hodin a změně vysílacího schématu, specifikovaného v žádosti provozovatele doručené Radě dne 1. 
listopadu 2019 pod č. j. RRTV/12788/2019-vra a jejího doplnění, doručeného Radě dne 25. listopadu 2019 
pod č. j. RRTV/13606/2019-vra. 
 
Časový rozsah vysílání: 
 
18 hodin denně se začátkem vysílání od 06:00 hodin 
 
Programová skladba: 
 
06:00 - 08:00 teleshopping 
08:00 - 09:00 Mini obsah 
09:00 - 10.00 teleshopping 
10:00 - 11:00 Mini obsah 
11:00 - 12:00 teleshopping 
12:00 - 13:00 repríza hlavního večerního filmu 
13:30 - 14:00 dokumenty, film, publicistika 
14:00 - 15:30 celovečerní film 
15:30 - 16:00 dokumenty, film, publicistika 
16:00 - 17:30 celovečerní film 
17:30 - 18:00 dokumenty, film, publicistika 
18:00 - 19:30 celovečerní film 
19:30 -20:00 dokumenty, film, publicistika 
20:00 - 21:30 celovečerní film 
21:30 - 22:00 dokumenty, film, publicistika 
22:00 - celovečerní film 
konec vysílání 
 
 
 
 
 

Advokátní kancelář Bugala – 
Ďurček, s.r.o. 
Miletičova 5B 
821 08 Bratislava 
 



 
Odůvodnění: 
 
Československá filmová společnost, s.r.o. je provozovatelem televizního vysílání programu CS Film, 
šířeného prostřednictvím družice na základě rozhodnutí o udělení licence č. j. Ru/78/05/1139, ve znění 
pozdějších změn.  
 
Radě byla dne 1. listopadu 2019 doručena žádost provozovatele Československá filmová společnost, 
s.r.o., o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování programu 
CS Film.  
 
Správní řízení bylo dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno dnem 
doručení žádosti, tedy dnem 1. listopadu 2019. 
 
Předmětem žádosti je změna licenčních podmínek spočívající ve změně časového rozsahu vysílání 
programu CS Film. Provozovatel žádá o změnu časového rozsahu vysílání programu CS Film na 18 hodin 
denně se začátkem vysílání od 06:00 hodin. 
 
Dle provozovatele budou v časovém úseku od 06:00 hodin do 12:00 hodin vysílány teleshoppingové bloky 
a filmový tematický program pro děti. Programová skladba ve vztahu k filmovému tematickému programu 
bude obsahovat’ premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů různého žánrového zaměření, např. 
romantických, historických, rodinných, animovaných příp. sci-fi filmů, přístupných dětským divákům. 
V průběhu pondělí až pátku se v čase od: 
 
• 06.00 do 08.00 budou střídat teleshoppingové bloky. 
• 08:00 do 09:00 bude do vysílání zařazen tzv. „Mini Obsah“, věnovaný dětskému divákovi příp. obsah 
věnovaný filmovým nebo seriálovým dílům přístupným dětskému divákovi, zaměřený na výchovu a zábavu. 
Zároveň do tohoto programu bude zařazovaný blok slovenských a českých programů pro nejmenší děti, 
dále seriály programů vyrobených ve spolupráci s českými a slovenskými studii a tvůrci. 
• 09:00 do 10:00 bude do vysílání opětovně zařazený teleshopping, případně „Mini Obsah " dle 
předcházejícího odstavce. 
• 11:00 do 12:00 bude do vysílání zařazen tzv. „ Mini Obsah “, věnovaný dětskému divákovi příp. obsah 
věnovaný filmovým nebo seriálovým dílům přístupným dětskému divákovi, zaměřený na výchovu a zábavu.  
Vždy v sobotu a v neděli zůstává vysílací schéma shodné se všemi dny až do 10:00 h. Po tomto čase vždy 
z pravidla následuje v sobotu celovečerní film pro děti různého žánrového zaměření. V neděli je ve 
shodném čase plánováno zařazení pohádky nebo filmu pro dospívající děti. 
 
Všechny ostatní licenční podmínky ve vztahu k programu CS Film od 12:00 h. zůstávají beze změny. 
 
Návrh programové skladby a vysílací schéma v celém časovém rozsahu vysílání: 
 
Rámcové programové schéma: 
06:00 - 08:00 teleshopping 
08:00 - 09:00 Mini obsah 
09:00 - 10.00 teleshopping 
10:00 - 11:00 Mini obsah 
11:00 - 12:00 teleshopping 
12:00 - 13:00 repríza hlavního večerního filmu 
13:30 - 14:00 dokumenty, film, publicistika 
14:00 - 15:30 celovečerní film 
15:30 - 16:00 dokumenty, film, publicistika 
16:00 - 17:30 celovečerní film 
17:30 - 18:00 dokumenty, film, publicistika 
18:00 - 19:30 celovečerní film 
19:30 -20:00 dokumenty, film, publicistika 
20:00 - 21:30 celovečerní film 
21:30 - 22:00 dokumenty, film, publicistika 



22:00 - celovečerní film 
konec vysílání 
 
Ze znění původní žádosti o změnu licenčních podmínek nebylo zřejmé, zda touto změnou nedojde ke 
změně základní programové specifikace. V bodě 2 písm. a) žádosti provozovatel uvádí, že v časovém 
rozmezí od 06:00 hodin do 12:00 hodin bude vysílání tvořeno pořady pro děti, teleshoppingovými bloky, 
případně filmovým tematickým programem. Programová skladba ve vztahu k filmovým tematickým 
programům bude obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů různého zaměření.  
 
Dle § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. se základní programovou specifikací rozumí vymezení 
převažujících žánrů v celku programové skladby.  
 
Dle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. základní programovou specifikaci nelze měnit.  
 
S ohledem na shora uvedené Rada vyzvala provozovatele k doplnění podání, resp. objasnění skutečnosti, 
zda požadovanou změnou znění licenčních podmínek nedojde ke změně základní programové specifikace 
programu CS Film. 
 
Rada zároveň konstatovala, že provozovatel neuhradil správní poplatek, jehož výše v souladu s položkou 
67 Přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, činí 20 000 Kč. Rada tedy provozovatele 
vyzvala k uhrazení tohoto poplatku.   
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Rada prostřednictvím předsedy Rady rozhodla o 
přerušení správního řízení o změně licenčních podmínek programu CS Film.  
 
Dne 25. listopadu 2019 bylo Radě pod č. j. RRTV/13606/2019-vra doručeno doplnění žádosti o změnu 
licenčních podmínek programu CS Film.  
 
Provozovatel uvádí, že změnou licenčních podmínek nedojde ke změně základní programové 
specifikace, neboť v rozmezí od 06:00 hodin do 12:00 hodin bude vysílání tvořeno programem pro děti, 
který je možno z převážné části charakterizovat jako filmový. Jeho součástí budou filmy, případně seriály 
zaměřené na zábavu a výchovu dětských diváků. 
 
Změnou licenčních podmínek tak nebude narušeno plnění základní programové specifikace, která program 
specifikuje jako filmový. Základní programová specifikace bude nadále splňovat požadavek vymezující 
převažující žánr v celku programové skladby, který je charakterizován jako filmový.  
 
Provozovatel současně uhradil správní poplatek ve výši 20 000 Kč a jeho uhrazení doložil potvrzením o 
provedení bankovního převodu. 
 
Rada se projednáním samotné věci zabývala na svém 21. zasedání konaném ve dnech 17. a 18. 
prosince 2019 a dospěla k následujícím závěrům: 
 
Dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat 
Radu o písemný souhlas se změnou časového rozsahu vysílání.  
 
Provozovatel žádá Radu o udělení souhlasu se změnou časového rozsahu vysílání na 18 hodin denně se 
začátkem vysílání od 06:00 hodin. Na základě původní žádosti provozovatele nebylo zřejmé, zda změnou 
nedojde ke změně základní programové specifikace. Provozovatel ve svém doplnění žádosti o změnu 
licenčních podmínek blíže specifikoval programovou skladbu v časovém rozmezí od 06:00 hod. do 12:00 
hod. a uvedl, že vysílání v tomto časovém úseku bude v souladu se základní programovou specifikací 
programu CS Film, která program specifikuje jako filmový.  
 
Provozovatel rovněž doložil uhrazení správního poplatku.  
 
S ohledem na skutečnost, že požadované změny nejsou v rozporu se základní programovou specifikací a 
žádost obsahuje veškeré podstatné údaje nezbytné pro vydání souhlasu se změnou licenčních podmínek, 



vydala Rada na svém 21. zasedání konaném ve dnech 17. a 18. prosince 2019 toto rozhodnutí: Rada 
uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Václavské 
náměstí 831/21, 110 00 Praha, souhlas se změnou licenčních podmínek licence č. j. Ru/78/05/1139, ve 
znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu CS Film, šířeného prostřednictvím 
družice, spočívající v úpravě časového rozsahu vysílání na 18 hodin denně se začátkem vysílání od 06:00 
hodin a změně vysílacího schématu, specifikovaného v žádosti provozovatele doručené Radě dne 1. 
listopadu 2019 pod č. j. RRTV/12788/2019-vra a jejího doplnění, doručeného Radě dne 25. listopadu 2019 
pod č. j. RRTV/13606/2019-vra. 
 
 
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 

 
 
 


