Jedn. identifikátor
Váš dopis zn.
Naše č. j.
Sp. zn.
Zasedání Rady
Vyřizuje:
Datum, místo

251088 - RRTV
RRTV/10441/2017/vra
RRTV/11426/2017-zem
RRTV/2017/631/zem
13-2017/poř. č. 8
ORVL - OLR
8. srpna 2017, Praha

AMC Networks Central Europe s.r.o.
Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8
Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o.
advokátní kancelář
Voršilská 130/10, 11000 Praha 1

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, 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:

Film Mania

Základní programová specifikace:
Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené hlavně v USA,
v Evropě a v Asii
Časový rozsah vysílání:

24 hodin denně

Hlavní jazyk vysílání:

maďarský jazyk

Výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Maďarsko
Další programové podmínky:
Program bude vysílat nestárnoucí klasická díla se slavnými herci natočená uznávanými režiséry.
Programová skladba programu bude obsahovat zábavné filmy všech žárů, od zábavných
komedií, přes thrillery s rychlým spádem, romantická dobrodružství, až po oceněné celovečerní
filmy.

Součástí vysílání programu budou obchodní sdělení, která budou totožná na všech územích, kde
bude program šířen.
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele
vysílání.
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem:
K programu 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:
Minimálně 50 % celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání evropských děl.
Minimálně 10 % 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.
Vzhledem k zaměření programu na klasickou filmovou produkci nebude evropská
nezávislá tvorba mladší pěti let zastoupena v rozsahu, který vyžaduje zákon č. 231/2001
Sb.

Odůvodnění:
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004
Sb., v platném znění, dne 8. června 2017.
Účastník řízení, společnost AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112 501, se sídlem Praha
8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 požádal Radu o udělení licence k provozování televizního
vysílání programu Film Mania šířeného prostřednictvím družice, v souladu se zněním zákona č.
231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 4. července 2017, č.j. RRTV/10441/2017-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
8. srpna 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
elektronicky podepsáno

Jedn. identifikátor 315689-RRTV
Váš dopis zn.
Naše č. j.
rud
Sp. zn.
Zasedání Rady

RRTV/13031/2019-

Vyřizuje:

Analytický odbor

Datum, místo

5. listopadu 2019, Praha

JUDr. Michaela Fuchsová, Ph.D.
Advokátní kancelář Vyskočil,
Krošlák a partneři s.r.o.
Voršilská 10
110 00 Praha 1

RRTV/2019/716/rud
18-2019/poř. č. 33

ROZHODNUTÍ
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 dne 5. listopadu 2019 toto
rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8, Karlín,
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, s účinností od 1.1.2020
souhlas
se změnou licenčních podmínek licence RRTV/11426/2017-zem, sp.zn. RRTV/2017/631/zem, k
provozování televizního vysílání programu Film Mania šířeného prostřednictvím družice,
spočívající v úpravě Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto
zněním: „Program bude vysílat zejména americká nestárnoucí klasická díla se slavnými herci
natočená uznávanými režiséry. Programová skladba programu bude obsahovat zábavné filmy
všech žánrů, od zábavných komedií, přes thrillery s rychlým spádem, romantická dobrodružství, až
po oceněné celovečerní filmy, vyrobené zejména v USA a Asii, ale také v Evropě.“, a dále ve snížení
podílu evropských děl ve vysílání ze stávajících 50% na 20%, a to dle žádosti provozovatele
doručené Radě dne 4. října 2019, č.j. RRTV/11549/2019-dol.

Dne 4. října 2019 byla Radě pod č.j. RRTV/11549/2019-dol, doručena žádost provozovatele AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, o udělení
souhlasu se změnou licenčních podmínek televizního vysílání programu Film Mania šířeného
prostřednictvím družice.
AMC Networks Central Europe s.r.o., je provozovatelem televizního vysílání programu Film Mania na
základě licence ze dne 8. srpna 2017, č.j. RRTV/11426/2017-zem, sp.zn. RRTV/2017/631/zem.
Žádost provozovatele projednala Rada na svém 18. zasedání konaném dne 5. listopadu 2019 a
všechny požadované změny schválila. Schválené změny jsou tedy následující:
1) Dosavadní znění části licenčních podmínek nazvané jako „Další programové podmínky“ se
nahrazuje tímto novým zněním:

„Program bude vysílat zejména americká nestárnoucí klasická díla se slavnými herci natočená uznávanými
režiséry. Programová skladba programu bude obsahovat zábavné filmy všech žánrů, od zábavných
komedií, přes thrillery s rychlým spádem, romantická dobrodružství, až po oceněné celovečerní filmy,
vyrobené zejména v USA a Asii, ale také v Evropě.“
2) Podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, se
z původních 50% snižuje na 20%.

V ostatním zůstávají licenční podmínky nezměněny.

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 26. září 2019.
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

