Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2
TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420

2jq

810 885

DONEAL, s.r.o.
Pobřežní297/14
18600 Praha

Sp. zn./ldent.: 2014/145/sve/DON
Č.j.: sve/1849/2014
Zasedání Rady č. 11 - 2014 / poř.č.: 26

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 18
odst. 4 a § 25 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 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
rozhodnutí:

Rada uděluje právnické osobě DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ
186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice na 12 let;
název (označení) programu:
PLUS
časový rozsah vysílání:
24 hodin
základní programová specifikace:
Tématický televizní program zaměřený na mužského diváka
výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika, Slovensko
hlavní jazyk vysílání:
slovenština
Další programové podmínky:
Televizní program PLUS je určený převážně pro mužského diváka a zaměřuje se především na
dramatickou tvorbu a publicistiku.
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V programové skladbě jsou seriály a televizní filmy domácí a zahraniční produkce především kriminálního
a akčního žánru.
Hlavní publicistické relace budou vysílány v prime time a budou zaměřené na publicistiku o aktuálním
dění a problémech běžných občanů a na atraktivní témata veřejného zájmu.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Žádná část programu nebude převzata od jiného provozovatele vysílání.
Údaje o službách přímo souvisejících s programem:
Provozovatel bude poskytovat doplňkovou službu v podobě interaktivních prvků zapojení diváka formou
SMS, audiotextu nebo internetu. Žadatel má zájem zároveň poskytovat služby teletextu.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl:
Provozovatel vyhradí vysílání evropských děl stejný nebo vyšší podíl vysílacího času, než podíl
stanovený ustanovením § 42 zákona č. 231/2001 Sb.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci:
Provozovatel vyhradí vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci stejný nebo vyšší podíl
vysílacího času, než podíl stanovený ustanovením § 43 zákona č. 231/2001 Sb.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci:
Provozovatel vyhradí pro vysílání evropských děl současné tvorby, vyrobených nezávislými výrobci,
stejný nebo vyšší podíl vysílacího času, než podíl stanovený ustanovením § 44 zákona č. 231/2001 Sb.

Odůvodnění:
Účastník řízení, společnost DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00,
požádal Radu o udělení licence k provozování televizního programu PLUS prostřednictvím družice
v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 11. února 2014, č.j. 1153,
ve znění č.j. 1859 doručeného dne 4. března 2014 a č.j. 2264 doručeného dne 20. března 2014.
Na základě předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 18. března 2014
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
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 právní moci
rozhodnutí.
Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb.,
v platném znění, dne 27. února 2014.
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.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. žaloba přípustná.

V Praze dne: 27.5.2014

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Přílohy: Dokument (ostatní, 29.5.2014, programové schema)
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2.6.2015, Praha

DONEAL, s.r.o.
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ROZHODNUTI
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21
odst. 1 písm. a) a 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 DONEAL, s.r.o., IČ 291 35 451, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní
297/14, PSC 186 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/1849/2014, spis. zn.: 2014/145/sve/DON, ze dne
27. května 2014, v rozsahu dle žádosti ze dne 14. dubna 2015, č.j. RRTV/3711/2015-P, ve znění
doplnění ze dne 18. května 2015, č.j. RRTV/4739/2015-P, spočívající ve změně:
1)
2)

označení názvu programu na:
licenčních podmínek

JOJ Cinema

a) rozšíření o vysílání prostřednictvím kabelových systémů, a to:
s územním rozsahem vysílání Česká republika: katastrální území České republiky podle vyhlášky
č. 412/2008 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.

b)

hlavního jazyka vysílání na:

c)

dalších programových podmínek na (nové znění):

český jazyk

Televizní program JOJ Cinema bude vysílat kinematografické filmy a seriály domácí a zahraniční
produkce zařazované ve vysílání dle programového schématu, dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.
Programy budou uváděny v české, případně slovenské jazykové verzi, s možností divákovi interaktivně
zpřístupnit původní jazykovou verzi některých vybraných pořadů s titulky v hlavním jazyce vysílání.
Do vysílání bude zařazována reklama a teleshopping.
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Navrhované programové schéma i další programové podmínky budou nadále v celém rozsahu
naplňovat základní programovou specifikaci programu, tj. tematický televizní program zaměřený na
mužského diváka.
Dle aktuálního programového schématu filmová nabídka určená primárně mužskému divákovi tvoří
převážnou většinu celkového času vysílání. Mezi žánry dominuje nabídka akčních filmů, thrillerů, scifi/mystery filmů, dobrodružných a fantastických filmů, která je určená primárně pro mužského diváka.
Menšinovou část programové nabídky tvoří rodinné filmy, kde rovněž existuje opodstatněný předpoklad
zacílení na mužského diváka.
Část programového schématu v grafickém znázornění zvýrazněná „šrafováním" vyznačuje pořady, které
jsou primárně určené pro mužského diváka.
V ostatním rozsahu zůstává licence 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 30. dubna 2015.
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
Přílohy: Dokument (ostatní, 3.6.2015, programové schéma)
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Date: 2015.06.10 10:32:26 +02:00
Reason: Podpis dokumentu
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Jedn. identifikátor 256668 - RRTV
Naše č. j.
loj
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/14976/2017-

Vyřizuje:
Datum, místo

Analytický odbor
24. 10. 2017, Praha

DONEAL, s.r.o., Pobřežní 297/14,
18600 Praha 8

RRTV/2017/907/loj
18-2017/poř. č. 11

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 toto
rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli DONEAL, s.r.o. sídlem Pobřežní 297/14,186 00 Praha 8 - Karlín,
Česká republika IČ: 29135451 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se
změnou licenčních podmínek licence sp. zn./ldent.: 2014/145/sve/DON, č.j.: sve/1849/2014, k
provozování televizního programu JOJ Cinema šířeného prostřednictvím družice a kabelových
systémů, spočívající ve změně programového schématu dle podání ze dne 3. 10. 2017,
doručeného Radě dne 9. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14167/2017-vra.
Odůvodnění:
Dne 9. 10. 2017 byla Radě doručena žádost provozovatele DONEAL, s.r.o. sídlem Pobřežní
297/14,186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, o udělení souhlasu se změnou licenčních
podmínek programu JOJ Cinema.
Provozovatel DONEAL, s. r. o. je provozovatelem televizního vysílání programu JOJ Cinema
šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů na základě správního rozhodnutí o
udělení licence č.j. sve/1849/2014 sp.zn.: 2017/145/sve/DON.
Správní poplatek byl uhrazen dne 29. 9. 2017.
Provozovatel požaduje vydání souhlasu se změnou skutečností uvedených v licenci sp.
zn./ldent.: 2014/145/sve/DON, č.j.: sve/1849/2014, k provozování televizního vysílání programu
JOJ Cinema šířeného prostřednictvím družice a kabelových systémů.
Provozovatel žádá o tyto konkrétní změny:
Změna programového schématu, které tvoří přílohu č. 1 správního rozhodnutí o
udělení licence, přičemž nové programové schéma bude i nadále naplňovat základní
programovou specifikaci programu.

Nové programové schéma:

Rada se žádostí zabývala na svém 18. zasedání konaném ve dnech 24. a 25. 10. 2017 a
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.

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

