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

Rada u d ě l u j e společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 
65/1702, PSČ 140 62, 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: 

Paramount Channel 

Základní programová specifikace: 

Filmový program zaměřený na americkou filmovou produkci a částečně americké seriály. 

Vyčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: 

Rumunsko 

Hlavní jazyk vysílání: rumunština 

Časový rozsah vysílání: 

24 hodin denně 

r o z h o d n u t í 
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Další programové podmínky: 
Program bude obsahovat filmy převážně americké produkce. Dále může obsahovat seriály, magazíny a 
zábavné pořady. 

Do vysílání programu budou zařazována obchodní sdělení. 

Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 

Do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele. 

Služby přímo související s programem: 

Elektronický programový průvodce. 

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl a evropských děl  
vyrobených nezávislými výrobci: 

- vzhledem k zaměření programu bude vyhrazeno nejméně 2% celkového vysílacího času k 
vysílání evropských děl a 2% celkového vysílacího času pro vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci, 

Navrhovaný podíl vysílacího času vyhrazeného pro vysílání současné tvorby na vysílacím času  
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 

- pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž prvního zveřejnění 
neuplynulo více než 5 let bude vyhrazeno nejméně 10% vysílacího času pro vysílání evropských 
děl vyrobených nezávislými výrobci. 

Odůvodnění: 
Účastník řízení, společnost MTV NETWORKS s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání prostřednictvím družice v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním 
doručeným Radě dne 13. dubna 2016, č.j.: RRTV/2919/2016-P a č.j.: RRTV/2922/2016-P. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování vysílání šířeného mj. 
prostřednictvím družic 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. 
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Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 3. května 
2016 Rada konstatovala, že účastník řízení 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 písm. b) 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 
právního moci rozhodnutí. 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., 
v platném znění dne 7. dubna 2016. 

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

Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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