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Účastník řízení:

ROZHODNUTÍ

O UDĚLENÍ

LICENCE

Sp. zn.: 2009/896/KOZ/CCE
Č.j.: koz /
bgb¥/oCj
Zasedání Rady 15 / bod 5
Vypracoval: Petr Kozák / 5498

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání {dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 12 a
násl. 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 řáď'), vydává toto

rozhodnutí:
Rada u d ě l u j e
společnosti CCE Spektrum Holdco s.r.o., IČ: 28437322, se sídlem v Praze 3,
Roháčova 188/37, l i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
programu S p e k t r u m . Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let ode dne zápisu fúze
společnosti Česká programová společnost spol. s r.o., IČ: 61509469, se společnosti CCE Spektrum
Holdco s.r.o. jako společností nástupnickou, do obchodního rejstřiku.
časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

územní rozsah vysílání:

Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika

základní programová specifikace:

Program zaměřený na vysílání zábavně-vzdělávacích
dokumentárních pořadů

další programové podmínky:

podle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí o 2 stranách.

Odůvodnění:
Dne 12. srpna 2009, č.j. 5498, byla doručena žádost společnosti CCE Spektrum Holdco s.r.o., o uděleni
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice programu Spektrum, s územním
rozsahem vysílání Česká republika, Slovenská republika a Maďarská republika, a časovým rozsahem
vysílání 24 hodin denně. Podle základní programové specifikace v žádosti obsažené se jedná o program
zaměřený na vysíláni zábavné-vzdělávacích dokumentárních pořadů.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysíláni šířeného
prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Účastníkem řízeni je
pouze žadatel o licenci.
Podle ustanoveni § 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.
Žadatel svou žádost podal v době, kdy se účastní fúze sloučením se společnosti Česká programová
společnost spol. s r.o., která je provozovatelem televizního vysíláni programu Spektrum šířeného
prostřednictvím družice na základě licence udělené Radou dne 5. listopadu 2002, č.j, Ru/265/02. V důsledku
této fúze dojde k zániku společnosti Česká programová společnost spol. s r.o. bez likvidace a tím také
v souladu s ustanovením § 24 pism. b) zákona č. 231/2001 Sb. k zániku platnosti její licence. Zvýše
uvedených důvodů požádala společnost CCE Spektrum Holdco s.r.o. o uděleni licence s účinnosti ode dne
zápisu uvedené fúze do obchodního rejstříku.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řizenl konaném dne 8. záři 2009
Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízeni podle ustanoveni § 13 odst. 3,
že žádost o licenci obsahuje náležitosti uvedené v ustanoveni § 14, jakož i v ustanoveni § 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 v souladu
s § 12 odst, 5 pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od účinnosti zápisu výše
uvedené fúze do obchodního rejstříku.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném zněni dne 10. srpna 2009.

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

Příloha č. 1
Označení provozovatele vysílání s licenci:
CCE Spektrum Ho Ideo s.r.o.
Označení (název) programu:
Spektrum
Územní rozsah vysílání tv programu:
Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika
Časový rozsah vysílání programu:
24 hodin denně
Základní programová specifikace a další programové podmínky:
Základní programová specifikace:
Program zaměřený na vysílání zábavně-vzděiávacích dokumentárních pořadů
Programová skladba:
Programová skladba programu Spektrum bude v jednotlivých státech, v nichž bude možno
program přijímat, totožný. Rovněž časový rozsah vysílání bude identický.
V České republice a Slovenské republice bude program Spektrum šířen za použití českého
jazyka. V Maďarské republice bude program šířen za použití maďarského jazyka.
Součástí vysílání bude reklama a teleshopping. Do jednotlivých jazykových verzí programu
Spektrum mohou být zařazovány reklamy a teleshopping určené pro trhy v jednotlivých
státech, v nichž bude možno program přijímat.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysíláni:
Program nebude obsahovat žádné části převzaté od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o případných službách přimo souvisejících s programem:
Součástí vysíláni programu Spektrum bude teletext obsahující podrobné informace o
programu a jeho jednotlivých pořadech (ve vztahu k aktuálnímu a následujícímu
kalendářnímu týdnu), včetně shrnutí základních informací o jednotlivých pořadech.
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských
nezávislých producentů a současné tvorby:
Podíl času vyhrazeného vysílání evropských děl bude tvořit minimálně 50% celkového
vysílacího času.
Podíl času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci bude tvořit
minimálně 10% celkového vysílacího času.
Podíl času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, bude tvořit minimálně 10% vysílacího času
vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.
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Programové schéma vysílání:
Programové schéma programu Spektrum se bude rozděleno do následujících
tematických bloků (žánrů):
(a) věda (věda a technologie, velké vědecké objevy, tajemství vesmíru, přírodní
pohromy);
(b) životní styl (gastronomie, zdraví a wellness, móda a krása, domácí design,
konicky);
(c) cestování (cestování a dobrodružství):
(d) historie, uměni, kultura a literatura:
(e) příroda (moře a oceány, fauna a flora kontinentů, ochrana přírody, ekologie); a
(f) vojenství (vojenské konflikty, zbraně, významné bitvy).
Podíl dokumentárních pořadů na vysílacím čase programu Spektrum bude Činit 75 79%.
Podíl přestávek mezi jednotlivými dokumentárními pořady bude činit 21 -25%.
Součástí těchto přestávek bude reklama, teleshopping a selfpromotion.
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Jedn. identifikátor 247634 - RRTV
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/9543/2017-pim
RRTV/2017/515/pim
10-2017/poř. č. 49

Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

07. 06. 2017, Praha

Michaela Fuchsová
Voršilská 130/10
11000 Praha 1

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 06. června 2017 toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, se sídlem
Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek
licence k provozování televizního vysílání programu Spektrum č.j. koz/6867/09, šířeného
prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, a to dle
žádosti provozovatele doručené Radě dne 26. dubna 2017, č.j. RRTV/7396/2017-vra.
AMC Networks Central Europe s. r. o. je provozovatelem televizního vysílání programu Spektrum
šířeného prostřednictvím družice na základě licence ze dne 08. září 2009, č.j. koz/6867/09, sp.
zn. 2009/896/KOZ/CCE, ve znění pozdějších změn.
Dne 26. dubna 2017 byla Radě pod č.j. RRTV/7396/2017-vra doručena žádost provozovatele
AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3,
PSČ 186 00, o udělení souhlasu se změnou licenčních podmínek televizního vysílání programu
Spektrum šířeného prostřednictvím družice.
Provozovatel požádal konkrétně o následující změny:
Provozovatel žádá o souhlas se změnou licenčních podmínek spočívající v tom, že navrhuje
nahrazení současného znění dalších programových podmínek:
„Programová skladba:
Programová skladba programu Spektrum bude v jednotlivých státech, v nichž bude možno
program přijímat, totožný. Rovněž časový rozsah vysílání bude identický.
V České a Slovenské republice bude program Spektrum šířen za použití českého jazyka.
V Maďarské republice bude program šířen za použití maďarského jazyka.
Součástí vysílání bude reklama a teleshopping. Do jednotlivých jazykových verzí programu
Spektrum mohou být zařazovány reklamy a teleshopping určené pro trhy v jednotlivých státech,
v nichž bude možno program přijímat."

novým navrhovaným zněním:
„Pořady budou vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském a/nebo maďarském
jazyce. Ostatní části vysílání mohou být vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském
a/nebo maďarském jazyce.'
Dále provozovatel žádá o změnu licenčních podmínek spočívající v tom, že navrhuje nahrazení
současného znění údajů o službách přímo souvisejících s programem:
„Součástí vysílání programu Spektrum bude teletext obsahující podrobné informace o programu
a jeho jednotlivých pořadech (ve vztahu k aktuálnímu a následujícímu kalendářnímu týdnu),
včetně shrnutí základních informací o jednotlivých pořadech."
novým navrhovaným zněním:
„K programu Spektrum může být poskytován teletext a/nebo elektronický programový průvodce
(EPG) a případně i webové stránky."
Rada se žádostí zabývala na svém 10. zasedání konaném ve dnech 06. a 07. června 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 26. dubna 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

Jedn. identifikátor: 301268-RRTV

AMC Networks Central Europe s.r.o.
IČ: 271 12 501
Pobřežní 620/3,
186 00 Praha 8 - Karlín

Naše č. j.:
RRTV/4325/2019-fia
Sp. zn.:
RRTV/2019/178/fia
Zasedání Rady: 6-2019/poř. č. 17
Vyřizuje:

ORVL - OLR

Datum, místo

26. března 2019, Praha

Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o.,
advokátní kancelář,
Mgr. Michaela Fuchsová
Voršilská 10
110 00 Praha 1

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, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501,
se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci programu Spektrum, č.j.: koz/6867/09, sp. zn.:
2009/896/KOZ/CCE, ze dne 8. září 2009, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm.
d), zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu žádosti ze dne 5. března 2019, č.j.: RRTV/3496/2019-vra,
spočívající:


v nahrazení stávajícího znění dalších programových podmínek:

„ Pořady budou vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském a/nebo maďarském
jazyce. Ostatní části vysílání mohou být vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském
a/nebo maďarském jazyce. „
novým zněním:
Pořady budou vysílány na všech územích v českém a/nebo slovenském a/nebo
maďarském jazyce. Ostatní části vysílání budou vysílány na všech územích s regionálně
odlišným obsahem, a to v českém a/nebo slovenském a/nebo maďarském jazyce.

Ostatní části licence zůstávají beze změny.

Odůvodnění:
Podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek.
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění dne 6. února 2019.
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

