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R O Z H O D N U T Í O U D Ě L E N Í L I C E N C E 

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 ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „správní řád"), vydává toto 

Rada uděluje společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem: Praha 1, V Jámě 699/1, PSČ: 
110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice na 12 let; v rozsahu dle žádosti ze dne 3. listopadu 2015 č.j. RRTV/9288/2015-P 
a ve znění jejího doplnění ze dne 25. listopadu 2015 č.j. RRTV/9952/2015-P. 

Název (označení) programu: 
FESTIVAL 

Základní programová specifikace: 
Festivalová, filmová a televizní kinematografie všech žánrů 

Výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo částečně směrováno: 
Česká republika a Slovensko 

Časový rozsah vysílání: 
22:00 - 04:00 hodin 

Hlavní jazyk vysílání: 
český (překladové titulky) 

Další programové podmínky: 

Programová skladba programu FESTIVAL bude obsahovat vybraná díla ze všech světových festivalů a 
filmových studií. Bude se jednat zejména o filmy oceněné na světových filmových festivalech, nezávislou 

r o z h o d n u t í : 
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světovou tvorbu, moderní a avantgardní filmová díla a dále také vysoce kvalitní filmy a umění. Filmová 
díla se budou vysílat v původním jazyce a budou opatřena titulky v českém jazyce. 

Do vysílání programu FESTIVAL budou zařazována obchodní sdělení. 

Služby přímo související s programem: 

Nebudou poskytovány služby přímo související s programem. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzatého od jiného provozovatele. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl byt vyhrazen vysílání evropských děl: 

Vzhledem k zaměření programu a ke skutečnosti, že nelze předvídat, ze kterých států budou 
pocházet oceněná filmová díla na festivalech, není jisté, zda bude proveditelné, aby zastoupení 
evropských děl ve vysílání bylo nadpoloviční, jak předpokládá zákon č. 231/2001 Sb. Zastoupení 
evropských děl ve vysílání však bude vždy alespoň 25 % celkového vysílacího času. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených  
nezávislými výrobci: 

Alespoň 10 % z celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci. 

Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času  
vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci. 

Alespoň 10 % z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci bude vyhrazeno evropské nezávislé tvorbě mladší pěti let. 

Odůvodnění: 
Účastník řízení, společnost FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 28922921 požádal Radu o udělení licence 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 3. listopadu 2015, č.j. RRTV/9288/2015-P. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice 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 7. ledna 
2016, 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 § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona. Rada žádosti o udělení licence 
vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 
Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění, dne 25. listopadu 2015. 
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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. 

Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen 
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s 
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to 
nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání. 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by Be. Ivan Krejčí 
Date: 2016.01.17 20:01:42 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 



 

Jedn. identifikátor 289431-RRTV   
Naše č. j.   RRTV/18364/2018-smu 
Sp. zn.  RRTV/2018/914/smu  
Zasedání Rady   17-2018 / poř. č. 43 
Vyřizuje:  ORVL - ORL 
 
Datum, místo  23. října 2018, Praha 
 
 
 

 
 

ROZHODNUTÍ 

 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a), b) a d) 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 toto 
 

rozhodnutí: 
 
Rada uděluje provozovateli FILM EUROPE s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem: V jámě 699/1, Nové 
Město, 110 00,  Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti  o licenci sp. zn. 
2015/984/SMU/FIL, č.j. RRTV/136/2016-SMU, ze dne 7. ledna 2016, spočívající ve: 

 změně označení názvu programu, a to z FESTIVAL na Be2Can,  
 

 rozšíření vysílání prostřednictvím družice o kabelové systémy s územním rozsahem 
vysílání Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 
základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění, 
 

 změně časového rozsahu vysílání z 22:00 – 04:00 hod. na 00:00 – 24:00 hod.,  

v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. října 2018, evidované pod č.j. RRTV/17779/2018-vra. 
 
V ostatních částech zůstanou  licenční podmínky beze změn. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 11. října 2018  pod č.j. RRTV/17779/2018-vra byla Radě doručena žádost provozovatele 
FILM EUROPE s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem: V jámě 699/1, Nové Město, 110 00,  Praha 1, o 
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 
2015/984/SMU/FIL, č.j. RRTV/136/2016-SMU, ze dne 7. ledna 2016, podle ustanovení § 21 odst. 
1 písm. a), b)   a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to se změnou označení názvu programu z 
FESTIVAL na Be2Can (s platností od 17. listopadu 2018); rozšíření vysílání prostřednictvím 

družice o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání Česká republika a změnou časového 

rozsahu vysílání z 22:00 – 04:00 hod. na 00:00 – 24:00 hod. (s platností od  
1. června 2019). 
 

FILM EUROPE s.r.o. 
IČ: 28922921 
V jámě 699/1, Nové Město 
110 00  Praha 1 



Účastník řízení, provozovatel FILM EUROPE s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem: V jámě 699/1, Nové 
Město, 110 00,  Praha 1, uhradil správní poplatek ve výši  20 000,- Kč stanovený podle zákona 
č. 634/2004 Sb., v platném znění,  dne 10. října 2018. 
 
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., 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 

 



 

Jedn. identifikátor 311710-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/10783/2019-zem 
Sp. zn. 2019/607/zem  
Zasedání Rady   15-2019/poř. č. 14 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 3. září 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. 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  
  
 

r oz hodnut í : 
 
 

Rada uděluje provozovateli FILM EUROPE s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V Jámě 699/1, Praha 
1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/136/2016-smu, spis. zn.: 2015/984/SMU/FIL, ze dne 7. 
ledna 2016, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a 
družice, a to změnou licenčních podmínek televizního programu Be2Can, spočívající ve 
změně časového rozsahu vysílání z 00:00 - 24:00 hodin na 22:00 - 04:00 hodin, v rozsahu dle 
žádosti doručené dne 21. srpna 2019, pod č.j. RRTV/10080/2019-vra. 

 
 
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 21. srpna 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..  
 
 
 

 
 
FILM EUROPE, s.r.o. 
nky59ie 

 
 



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 


