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Z a s e d á n í R a d y č. 4 - 2 0 1 4 / poř.č.: 4

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 u d ě l u j e

společnosti TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín,

186 00 Praha 8, I i c e n c i k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice a
kabelových systémů. Licence s e uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci
tohoto rozhodnutí.

Označení (název)

programu:

FASHION TV (Czech & Slovak)

Družice

Výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně

směrováno:

Česká republika, Slovenská republika
Kabelové
Územní

systémy

katastrální území České republiky dle vyhlášky
č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních
území s přiřazenými základními cenami zemědělských
pozemků, v platném znění a okresy dle zákona
č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném
znění

rozsah:

čeština

Hlavní jazyk vysílání:
Časový rozsah vysílání

Základní programová

Další programové
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programu:

specifikace:

podmínky:

24 h denně
program o módě a životním stylu

Programová skladba
Vysílaný obsah programu je tvořen:
60 - 90 % převzatou tvorbou bez české zvukové stopy - mezinárodní vysílání v původním znění
10-40 % vlastní tvorba - lokální vysílání
Cílová skupina diváků je populace 17 let a výše.
Program bude
orientovaný na klipové vysílání (pořady, které mají délku 30 vteřin a více)
přenášet zejména českému a slovenskému divákovi pohled na poslední módní trendy ve světě a
také v České republice a Slovenské republice
představí osobnosti modelingu, médií, showbyznysu a dalších oblastí společenského života
přinese nejaktuálnější informace ze světa módy a luxusního životního stylu
Obsah lokálně vysílané části bude
zaměřen především na českého a slovenského diváka
bude zpracovaný v českém a slovenském jazyce a nebude zaměřen na zahraničí
přinášet zpravodajství z módních přehlídek, rozhovory se známými osobnostmi a souhrnné
informace z české a slovenské modelingové scény a showbyznysu.
Lokální vysílání bude vkládáno každou celou hodinu od 10. hodiny do půlnoci.
První půlhodina vysílání programu bude lokální.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání

Část programu převzatá od jiného (zahraničního) provozovatele bude v rozsahu 60 - 90 %, a to programu
FASHION TV v původním znění bez české zvukové stopy.
Součástí programu budou obchodní sdělení.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:

V rámci vysílání bude poskytována služba EPG (elektronický programový průvodce).
Podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých
producentů a současné tvorby

Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, bude
naplňovat požadavky zákona.
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který má být vyhrazen vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, bude naplňovat požadavky stanovené zákonem.
Navrhovaný podíl vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání současné tvorby, na vysílacím času
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, bude naplňovat požadavky
stanovené zákonem.
Procento vysílaných pořadů opatřených skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené:
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Pořady nebudou opatřovány skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené diváky, jelikož
formát programu, jehož sdělení tkví zejména ve vizuální složce, titulky nevyžaduje.
Návrh programového schématu vysílání
dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí o jedné straně textu.
Odůvodnění:

Účastník řízení, společnost TV FASHION s.r.o., požádal Radu o udělení licence k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice v souladu se zněním zákona
č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 17. září 2013, č.j. 9413, ve znění doplnění ze dne 19.
prosince 2013, č.j. 12868, a dne 20. ledna 2014, č.j. 445, a upřesnění do protokolu v rámci ústního
jednání dne 18. února 2014.
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 18. února
2014 pak Rada konstatovala, že účastník 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 13. září 2013.

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.

Poučení:

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

V Praze d n e : 18.2.2014

JUDr. Kateřina Kalistová

předsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
Přílohy: D o k u m e n t (ostatní, 2 0 . 2 . 2 0 1 4 , příloha č. 1 p r o g r a m o v é (vysílací) s c h é m a )

„
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Příloha č . 1 rozhodnutí č . j . zem/639//2014
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STVRTQK/PIATOK

PIATOK/SOBQTA

SO8OTA/NÉ0ELA

NEPELA/PONDEIOK

Pořady i různých události, filmových festivalů, sportovním a hudebních události, reportáže o známých fotografech
FASHION VIP

FASHION VIP
FACE OF FASHION TV
FASHION LIFESTYLE
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
Pořady z torných události, filmových fejtrvalfl,.sportovních a hudebních udítostf, repórtale o známých fotografech
FA5H1DN LIFESTYLE
FASHION VIP
FACE OF FASHION TV
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FASHION LIFESTYLE
Pořady z různých události. Umových festivalů, sportovních a hudebních události, reportáže oznájných fotografech
FACE OF FASHION TV
FASHION LIFESTYLE
FASHION SESSION
FASHION VIP
FASHION LIFESTYLE
FASHION BACKSTAGE
Pořady z různých zajímavých destinaci, reportáže o různých desígnových a architektonických projektech a reportáži: ze světa módy, známo osobnosti
řASHIONVIP
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
FASHION SESSION
FASHION BACKSTAGE
FASHIONVIP
PofadVz různých zajímavých destinaci, reportáže o různých deslgnových a architektonických projektech a reportáže ze světa módy, známé osobnosti
FASHION BACKSTAGE
FACE OF FASHION TV
FASHION VIP
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FACE OF FASHION TV

Pracovní doba

Odpoledne

Pořady z různých modellhgových soutěži, novinky ze světa módy, přehlídkové kolekce, nové trendy, reportáže z focení a přehlídek
FASHION LIFESTYLE
FASHION BACKSTAGE
FACE OF FASHION TV
FASHION VIP
FACE OF FASHION TV
FASHION LIFESTYLE
Pořady z různých modellngovych soutěži, novinky ze světa módy, přehlídkové kolekce, nové trendy, reportáže!: foceni a přehlídek
FASHION SESSION
FASHION VIP
FASHION BACKSTAGE
FACE OF FASHION TV
FASHION LIFESTYLE
FASHION SESSION
Pořady Z různých modellngovych soutěží, novinky ze světa módy, přehlídkové kolekce, nově trendy, reportáže z focení a přehlídek
FACE OF FASHION TV
FASHION UFE5TY1E
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FACE OF FASHION TV
Pořady z různých modellngovych soutěží, novinky ze světa módy, přehlídkové kolekce, nové trendy, reportážez focení a přehlídek

pracovní doba

FASHION VIP
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
FASHION BACKSTAGE
FASHION SESSION
FASHION VIP
Reportáže ze zákulisí módního odvětví, reportáže o modelkách, aktuální novinky ze světa módy a cestovního ruchu, známé osobnosti
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FASHION BACKSTAGE
FASHION LIFESTYLE
Reportáže ze zákulisí módního odvětví, reportáže o modelkách, aktuální novinky ze světa módy a cestovního ruchu, známé osobnosti
FASHIONVIP
FASHION SESSION
FASHIONVIP
FACE OF FASHION TV
FASHIONVIP
FASHION BACKSTAGE

Čas
odpoíínku

Reportáže ze zákulisí módního odvětvi reportáže o modelkách, aktuální novinky ze světa módy a cestovního ruchu, známé osobnosti
FASHION BACKSTAGE
FASHION VIP
FASHION LIFESTYLE
FASHION SESSION
FACE OF FASHION TV
FACE OF FASHION TV
Pořady z různých módních událostí, reportáže o známých Fotografech, modelky, foceni, nové tren dy a známé osobnosti
FASHION LIFESTYLE
FACE OF FASHION TV
FASHION BACKSTAGE
FASHIONVIP
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
Pořady z různých módních události, reportáže o známých fotografech, modelky, foceni, nové trendy a známé osobnosti
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FASHION LIFESTYLE
FASHION SESSION

Prime time

FASHION SESSION

Pořady z různých módních události, reportáže o známých fotografech, modelky. Focení, nové trendy a známé osobnosti

1:00
1:30
2:00
21

STREDA/STVRTOK

FASHION TV snldi a oořady zaměřující se na ukázky z módního foceni, módních přehlídek, společenských událostí, nové trendy

Ranní

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

UTOROK/STREDA

vstávaní

JO

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
1SK»

PONDELOK/UTOROK

FASHION SESSION
FACE OF FASHION TV

FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FACE DF FASHION TV
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
Pořady i různých společenských udábstí, různých veíírků, loceni plavek a spodního prádla, reportáže o známých osobnostech
FASHION BACKSTAGE
FASHION SESSION
FASHION BACKSTAGE
FACE OF FASHION TV
FASHION SESSION
FASHION BACKSTAGE

Párty fas
Pořady z různých společenských události, nižných veíírků. Focení plavek a spodního prádla, reportáže D známých osobnostech

FASHION LIFE5TYLE
FACE OF FASHION TV
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
FASHION VIP
FACE OF FASHION TV
FASHION BACKSTAGE
FASHION SESSION
FASHION LIFESTYLE
FASHION SESSION
FASHION VIP
FASHION LIFESTYLE
FACE OF FASHION TV
FASHION VIP

