
 

 

JEDN. IDENT.: 249579 - RRTV    
NAŠE Č. J.:  RRTV/10641/2017-smu  
SP. ZN.:  RRTV/2017/618/smu 
VYŘIZUJE:  ORVL - OLR 
ZASEDÁNÍ RADY:     12-2017/poř. č. 4 
 
DATUM, MÍSTO: 18. července  2017, Praha 
 
 
 

 

 
ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

 

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 

 
rozhodnutí: 

 
 
Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem: 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; od právní moci tohoto 
rozhodnutí.  
 
 

Označení (název) programu:  

AMC CHANNEL RU 

 

Základní programová specifikace:  

Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v USA 

 

Časový rozsah vysílání:  

24 hodin denně 

 

Hlavní jazyk vysílání:  

ruský jazyk 

 

Výčet států, na jejichž území má  být  vysílání zcela nebo převážně směrováno: 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, 
Litva, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. 
 
 
 
 

AMC Networks Central Europe s.r.o.  
Pobřežní 620/3  
186 00 Praha 8 
 
Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o.  
advokátní kancelář 
Mgr. Michaela Fuchsová 
Voršilská 10 
110 00  Praha 1 
 



 
Další programové podmínky:  
 
Programová skladba bude obsahovat vybraná díla z největších hollywoodských filmoték, zejména 
filmy oceněné Oscarem a moderní filmová mistrovská díla a dále také vysoce kvalitní filmy a 
seriály, zejména, nikoli však výlučně, z filmotéky AMC Networks. 
 
Pořady budou vysílány na všech územích v originálním znění (zejména v anglickém jazyce) 
a/nebo ruském a/nebo ukrajinském jazyce a/nebo v úředním jazyce daného státu. Ostatní části 
vysílání mohou být vysílány na všech územích v anglickém a/nebo ruském a/nebo ukrajinském 
jazyce a/nebo v úředním jazyce daného státu. 
 
Součástí vysílání programu budou obchodní sdělení, která budou totožná na všech územích, kde 
bude program šířen. 
 
Údaje o části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání: 
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele 
vysílání 
 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
Může být poskytován teletext a/nebo elektronický programový průvodce  (EPG ) a případně 
i webové stránky. 
 
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl 
a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci 
 
Vzhledem k zaměření programu na americkou filmovou produkci nebude evropská tvorba 
ve vysílání zastoupena v rozsahu, který vyžaduje zákon č. 231/2001 Sb. 
 

Minimálně 3 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání evropských děl. 
 
Minimálně  2 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci. 
 
Minimálně 2 % z celkového vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci bude vyhrazeno evropské nezávislé tvorbě mladší pěti 
let. 
 

 

 

Odůvodnění: 

 

 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 14. června  2017. 
 

Účastník řízení, společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem: 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00,  požádal Radu o udělení licence k provozování 
televizního vysílání programu AMC CHANNEL RU šířeného prostřednictvím družice, v souladu se 
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě  dne 3. července  2017  
č.j. RRTV/10365/2017-vra. 



Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování 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. zákona č. 231/2001 Sb. 

Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne  
18. července 2017, 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 
právní moci rozhodnutí. 

 

 

Poučení: 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
 



 

Jedn. identifikátor:  296289-RRTV 

 
    
Naše č. j.:  RRTV/1418//2019-fia  
Sp. zn.:             RRTV/2019/36/fia  
Zasedání Rady:  2-2019/poř. č. 12 
 
Vyřizuje: ORVL - OLR 
 
Datum, místo 22. ledna 2019, 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), 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, 
se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/10641/2017-smu, sp. zn.:  RRTV/2017/618/smu, ze dne 
18. července 2017, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 
14. ledna 2019, č.j.: RRTV/692/2019-vra, spočívající ve změně: 
 
 

a) označení názvu programu z AMC CHANNEL RU na: AMC CHANNEL UKR/Baltics, 
 

b) výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu zcela nebo převážně směrováno, 
a to zúžením o státy:  
 
Arménii, Ázerbájdžán, Gruzii, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán 
 
 
Aktuální výčet států po změně: Bělorusko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina 
 
 

 
Ostatní části licence zůstávají beze změny. 

 
 
 
 

AMC Networks Central Europe s.r.o. 
IČ: 271 12 501 
Pobřežní 620/3,  
186 00 Praha 8 - Karlín 
 
Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., 
advokátní kancelář,  
Mgr. Michaela Fuchsová 
Voršilská 10 
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: a) se změnou označení názvu programu;  

         d) licenčních podmínek 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění dne 9. ledna 2019.  
 
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 

 


