
Účastník řízení: 

FILM EUROPE, s.r.o. 
IC 289 22 921 
Branická 1950/209 
140 00 Praha 4 

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 

Spisová značka: 2009/787/FIA/FIL 
č.j.: Fia/ ^ H ^ / o ^ 
Zasedáni Rady 14/ poř. č. 4 
Vyřizuje: Miroslava Fialová/4924/09 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni (dále jen .Rada) v souladu s ustanovením § 5 písni, b), 
§ 18 a § 25 zákona č 231/2001 Sb. o provozováni rozhlasového a televizního vysíláni 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"), vydala toto 

r o z h o d n u t í : 

Rada u d ě l u j e společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921. se sídlem Branická 
1950/209, PSČ 140 00, I 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. 

Označeni (název) programu: 

KINO CS 

Územní rozsah vysílání: 

Česká republika, Slovensko 

Časový rozsah vysílání: 

00 00 - 24.00 hodin 



Základní programová specifikace 

Filmový program. 

Další programové podmínky: 

KINO C S bude vysílat kinematografické hrané filmy české a slovenské produkce, zařazované 
v pravidelných blocích dle programového schématu, který je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí a tvoři přílohu č. 1 rozhodnut i . 

Všechny filmy budou uváděny v české, případně slovenské jazykové verzi. 

Vedle titulů archivních, na které bude program zaměřen zejména, budou do vysílání zařazována rovněž 
nová díla, včetně děl, na nichž bude provozovatel koproducentsky participovat. 
Dramaturgie programu bude v rámci akvizičních možnosti založena na členění titulů do bloků, ať již žánrově 
vymezených či dle tvůrců (režisérů, herců), nebo podle významných období. 
Reprízovánl pořadů je založeno na principu rotace, která je popsána v programovém schématu číselným 
značením. 

Do vysílání bude zařazována reklama a telesrtopping. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Oo programu nebudou zařazovány převzaté pořady od jiného provozovatele vysílání. 

Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 

Nebudou poskytovány doplňkové služby pfimo související s programem. 

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

- minimálně 80% celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysílání evropské tvorby 

- minimálně 10% z celkového vysílacího času bude vyhrazeno vysíláni evropských dél 
vyrobených nezávislými výrobci 

- minimálně 10% z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci bude vyhrazeno evropské nezávislé tvorbě mladši pěti let 



Odůvodnění 

Účastník řízení, společnost FILM EUROPE, s.r.o., požádal Radu o uděleni licence k provozováni 
televizního vysílání prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., 
podáním doručeným Radě dne 9. července 2009, č.j. 4924. 

Podle ustanoveni § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízeni k provozování vysíláni 
šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. 
Účastníkem řízeni 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 řízeni konaném dne 25. 
srpna 2009 Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízeni podle 
ustanoveni § 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14, 
jakož i v ustanoveni § 25 odst 2 pism. b) zákona č. 231/2001 Sb., a že navrhovaná programová 
skladba splňuje požadavky podle ustanoveni § 31 a 32 odst 1 tohoto zákona Rada žádosti o 
uděleni licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s § 12 odst. 5 plsm. b) zákona č 
231/2001 Sb., na dobu určitou, a to 12 let od právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízeni uhradil správní poplatek ve výši 50 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb.. v platném zněni dne 14. července 2009. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnuti není podle ustanoveni § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná. 

V Praze dne 25. srpna 2009 

V y p r a v e n o d n e : 

2 1 -09- 2009 
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S p . znVIdent.: 201071039/sve/FIL 
Naše zn . : sve/3350/2010 
Zasedání R a d y č. 18 - 2010 / poř.č.: 18 

F ILM E U R O P E , s . r .o . 
IČ: 28922921 
Branická 1950/209 
14000 Praha 
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 FILM EUROPE, s.r.o., IČ 28922921, 
sídlo: Branická 1950/209, Praha, PSČ 140 00, licenci č.j. Fia/6524/09, sp . zn. 2009/787/Fia/FIL, k 
provozování televizního vysílání prostřednictvím družice, o: 

Hlavní jazyk vysílání: čeština 

Výčet států, na jejichž území je vysílání 
programu KINO C S 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 
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 FILM EUROPE, s.r.o., dne 29. července 2010, 
pod č.j. 6289, doručil Radě údaje dle § 14 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak 
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povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. Zvýše 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: 21.9.2010 JUDr. Kateř ina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Pavel Foltán 
Date: 2010.09.23 11:12:07 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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: +420 27-

FILM EUROPE, s.r.o. 
IČ: 28922921 
Branická 1950/209 
14000 Praha 
Česká republika 

S p . zn./ldent.: 2011/462/RUD/FIL 
Č.j.: RUD/1965/2011 
Zasedání R a d y č. 10 - 2011 / poř.č.: 13 

R O Z H O D N U T Í 

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."), 
v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.") a ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
vydala dne 31. května 2011 toto 

rozhodnutí: 

Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM EUROPE s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem 
Branická 1950/209, 140 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností obsažených v licenci k 
provozování televizního programu KINO CS šířeného prostřednictvím družice, udělené pod 
spis. zn. 2009/787/FIA/FIL, č.j. Fia/6524/09 dne 25. srpna 2009, v souladu s § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 9. 
května 2011, č.j. 3946/2011, spočívající ve snížení podílu vysílaných evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci mladší pěti let, a to tak, že na tomto programu nebudou 
evropská díla vyrobená nezávislými výrobci mladší pěti let vůbec zastoupena. 

Nově tak bude Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby 
evropských nezávislých producentů a současné tvorby upraven takto: 

• minimálně 80% z celkového vysí lacího času bude vyhrazeno vysílání evropské 
tvorby 

• minimálně 10% z celkového vysí lacího času bude vyhrazeno vysílání 
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci 

• vysí lání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci mladší pěti let nebude 
v e vysí lání programu zas toupeno 
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V dalším zůstávají licenční podmínky, včetně základní programové specifikace a 
programových podmínek, které vedly Radu k udělení licence, 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 10. 
května 2011. 

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: 31.5.2011 JUDr. Kateřina Kalistová 
předsedkyně Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2011.06.17 13:17:13 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

^ r , „ c . „ Location: Praha 
iybo-íí 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni 

Skřetova 6,120 00 Praha 2 
Tel.: + £|20 274 813 830 / Fax: + i|20 274 810 885 / e-mail: podatelna@rrtv.cz  
www.rrtv.cz 

JEDN. IDENT.: RRTV-5285347 FILM E U R O P E , s.r.o. 
V jámě 699/1 
11000 Praha 
Česká republika 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
NASEČ. J.: 
SP. ZN.: 
ZASEDÁNÍ RADY 

RRTV/3127/2016-FIA 
2016/916/FIA/FIL 
19-2016/ poř.č. 29 

VYŘIZUJE: Odbor rozhl. vys. a licencí 

DATUM, MÍSTO: 25.10.2016, Praha 

R O Z H O D N U T I 

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

Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM E U R O P E , s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 
2009/787/FIA/FIL, č.j.: Fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 
1 písm. a), b), d) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu žádosti ze dne 11. října 2016, č.j.: 
RRTV/7505/2016/-P, ve znění upřesnění ze dne 14. října 2016, č.j.: RRTV/7603/2016/-P, spočívající ve 
změně: 

1) Označení názvu programu z KINO CS na ČESKOSLOVENSKO, 

2) Časového rozsahu vysílání z 00.00 - 24.00 hodin na 04.00 - 22.00 hodin, 

3) Programového schématu vysílání, které tvoří přílohu č. 1 rozhodnutí, sp. zn.: 
2009/787/FIA/FIL, č.j.: Fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009, a to jeho nahrazení aktuálním 
zněním, doloženým jako „programový grid", které bude tvořit přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí. 

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 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 13. října 2016. 

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. 

r o z h o d n u t í 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
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P o u č e n í : 

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 

Přílohy: Dokument (ostatní, 26.10.2016, Příloha č. 1) 

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí 
Date: 2016.11.03 12:29:30 +01:00 
Reason: Podpis dokumentu 
Location: Praha 
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F I L M E U R O P E 
M E D I A C O M P A N Y 

Příloha číslo 1: programový grid 
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FILM EUROPE s.r.o. 
SLOVAKIA 

Matuškova 10. 831 01 Bratislava 
phone: +421 254 650 824. fax +421 254 793 653 

www.filmeurope.sk 

CZECH REPUBLIC 
V Jámě 699/1,110 00 Praha 1 
phone: +420 222 521 257. +420 261 216 431 
www.filmeurope.cz 

info@filmeurope.eu 
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Jedn. identifikátor: 338991-RRTV 

 
   
Naše č. j.:  RRTV/7783/2020-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2020/341/fia  
Zasedání Rady:  9-2020/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
 
Datum, místo 5. května 2020, Praha 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a), b), 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 o z h o d n u t í 
 
 
Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V 
jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č.j.: Fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009, ve znění 
pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), b), d) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu žádosti 
ze dne 6. dubna 2020, č.j.: RRTV/4800/2020-vra a upřesnění žádosti ze dne 8. dubna 2020, č.j.: 
RRTV/5558/2020-vra, spočívající ve změně: 
 
 

1) označení názvu programu z ČESKOSLOVENSKO na Film Europe + 
 

2) časového rozsahu vysílání z 04.00 – 22.00 hodin na 00.00 – 24.00 hodin,  

 
3) programového schématu vysílání, doloženým jako programový grid programu Film 

Europe +,  které tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí. 
 

 
 
 
               

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 
 
 
 
 

FILM EUROPE, s.r.o.  
IČ: 289 22 921 
 
V jámě 699/1,  
Nové Město, 110 00 Praha 1 



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 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 7. dubna 2020.  
 
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. 
 
 
 
 
 
P o u č e n í : 
 
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 423065-RRTV 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/9619/2021-zem 
Sp. zn. 2021/623/zem  
Zasedání Rady   14-2021/poř. č. 28 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
Datum, místo 10. srpna 2021, Praha 
 
 

 

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 

 

 

r o z h o d n u t í: 

 

 

Rada prodlužuje provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V Jámě 699/1, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, 

č.j. FIA/6524/09 ze dne 25. srpna 2009, k provozování televizního vysílání šířeného 

prostřednictvím družice, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 16. července 2021 pod 

č.j. RRTV/8922/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 19. července 2021, č.j. RRTV/8942/2021-

vra. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Účastník řízení FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V Jámě 699/1, Nové Město, 110 

00 Praha 1,  je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na základě 

licence udělené rozhodnutím Rady, č.j. FIA/6524/09 ze dne 25. srpna 2009, platné do 22. září 

2021. 

 

Dne 16. července 2021 pod č.j. RRTV/8922/2021-vra, ve znění doplnění ze dne 19. července 

2021, č.j. RRTV/8942/2021-vra, požádal účastník řízení o prodloužení doby platnosti předmětné 

licence o dobu 12 let, tj. do 22. září 2033.  

 

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 13. července 

2021. 

 

 
 
FILM EUROPE, s.r.o. 
nky59ie 

 
 



 

Poučení: 

 

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

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



 

Jedn. identifikátor: 465712-RRTV 

 
   
Naše č. j.:  RRTV/3860/2022-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2022/164/fia  
Zasedání Rady:  4-2022/poř. č. 7 
 
Vyřizuje: ORVL – OLR  
 
Datum, místo 8. března 2022, Praha 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
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 o z h o d n u t í 
 
 
Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V jámě 
699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č. j.: fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009, ve znění pozdějších 
změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu žádosti ze dne 21. února 
2022, č. j.: RRTV/2988/2022-vra, spočívající: 
 

a) ve změně dalších programových podmínek, 

 
a to nahrazením textu:  
 

„Vedle titulů archivních, na které bude program zaměřen zejména, budou do vysílání zařazována 
rovněž nová díla, včetně děl, na nichž bude provozovatel koproducentsky participovat. 
Dramaturgie programu bude v rámci akvizičních možnosti založena na členění titulů do bloků, ať 
již žánrově vymezených či dle tvůrců (režisérů, herců), nebo podle významných období.“ 
 

novým zněním:  
  
Program bude vysílat zahraniční filmovou tvorbu v původním znění opatřenou českými titulky, 
Československou filmovou tvorbu a Českou i Slovenskou filmovou tvorbu do roku 1992 v českém 
nebo slovenském jazyce. Doplňkový obsah filmového obsahu, menšinové formáty, budou tvořit 
dokumenty, hudební klipy, upoutávky, trailery, teasery a další tematický obsah, jako doplnění 
filmových bloků a jednotlivých filmových slotů.  
 
Do vysílání bude zařazována reklama a teleshopping. 
 
 

FILM EUROPE, s.r.o.  
IČ: 289 22 921 
 
V jámě 699/1,  
Nové Město, 110 00 Praha 1 



b) ve vyjmutí programového schématu Film Europe + ,  

který byl součástí rozhodnutí o udělení licence, sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č. j.: 
fia/6524/09, ze dne 25. srpna 2009 

 
c) v rozšíření šíření vysílání programu Film Europe + 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 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 uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 21. února 2022.  
 
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. 
 
 
 
 
 
P o u č e n í : 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl  
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 


