
 

 

          
 

JEDN. IDENT.: 279412-RRTV   
NAŠE Č. J.:  RRTV/12296/2018-smu 
SP. ZN.:  RRTV/2018/339/smu 
VYŘIZUJE:  ORVL - OLR 
ZASEDÁNÍ RADY:     10 - 2018/poř. č. 27 
 
DATUM, MÍSTO: 5. června  2018, 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 právnické osobě, společnosti TV Nova s r.o., IČ: 45800456, se sídlem: Praha 5, 
Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci 
k provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 
12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
Označení (název) programu:  

Nova 2 

 

Základní programová specifikace:  

Program tematicky zaměřený převážně na dramatickou a dokumentární tvorbu především 
americké provenience, a to komediálního a zábavního žánru. 
 

Časový rozsah vysílání:  

21 - 24 hodin denně 

 

Výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno:  

Česká republika  

 

Hlavní jazyk vysílání:  
český jazyk 

 

 

 

TV Nova s.r.o. 
IČ: 45800456 
Mgr. Štěpán Peichl 
Na základě pověření 
Kříženeckého náměstí 1078/ 5  
152 00  Praha 5 



Identifikace přenosového systému: 
vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internetu  
 
Informace o přístupu k vysílání:  
Voyo.cz nebo voyo.nova.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně 
druhého řádu (SDL) s názvem nova.cz 
 
 
Další programové podmínky 
 
Program Nova 2 šířený prostřednictvím zvláštních přenosových systémů nebude zcela totožný 
se stejnojmenným programem vysílaným prostřednictvím vysílačů a družice na základě 
rozhodnutí o udělení licencí sp. zn. 2012/881/fia/CET ze dne 4. prosince 2012 a  sp. zn.  
2013/123/fia/CET ze dne 19. února 2013 ve znění pozdějších změn. 
 
Ve vysílání programu Nova 2 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se 
mohou objevit dílčí odlišnosti vyplývající ze skutečnosti, že některé pořady, zařazené do vysílání 
programu Nova 2 šířeného prostřednictvím vysílačů a družice, nebudou současně vysílány 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, neboť provozovatel není nositelem příslušných 
autorských práv k takovému způsobu šíření.  
Další odlišnosti ve vysílání programu Nova 2 prostřednictvím zvláštních přenosových systémů 
mohou spočívat rovněž v tom, že s ohledem na dynamický vývoj v prostředí internetu mohou být 
v budoucnu jako součást vysílání programu Nova 2 zařazena obsahově odlišná obchodní sdělení, 
odlišná od těch, která jsou součástí programu Nova 2 šířeného prostřednictvím vysílačů či 
družice. 
 
 
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání:  
Do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzatého od jiného 
provozovatele vysílání.  
 
 
Údaje o službách přímo souvisejících s programem:  
U některých pořadů se mohou objevit interaktivní prvky prostřednictvím SMS nebo 
internetu. 
 
  
Navrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl 
a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci 
Nejméně 5% celkového vysílacího času bude vyhrazeno k vysílání evropských děl. 
 
Nejméně 2% celkového vysílacího času bude vyhrazeno pro vysílání evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci. 
 
Nejméně 10% vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených 
nezávislými výrobci bude vyhrazeno pro vysílání současné tvorby, tj. tvorby, od jejíhož 
prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let. 
 

Snížené zastoupení evropské tvorby oproti zákonným požadavkům vyplývá ze znění základní 

programové specifikace, tzn.,  že vysílání programu bude zaměřeno zejména na americkou 

tvorbu. 



. 
 

 

Odůvodnění: 

 
se sídlem: Praha 5, Kříženeckého 

náměstí 1078/5, PSČ: 152 00,  požádal Radu o udělení licence k provozování televizního vysílání 
programu Nova 2, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, v souladu se 
zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě  dne 29. března 2018, č.j. 
RRTV/8983/2018-vra a  doplněním č.j. RRTV/11314/2018-vra, doručeným dne 16. května 2018. 
 
Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 27. března 2018. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. licenční řízení k provozování vysílání 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů 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  
5. června 2018,  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 

Účastník řízení, společnost TV Nova  s.r.o., IČ: 45800456,  



 

Jedn. identifikátor 423081-RRTV 
   
Naše č. j.  RRTV/9627/2021-zil  
 
Sp. zn. RRTV/2021/617/zil  
 
Zasedání Rady   14-2021/poř. č. 22 
 
Vyřizuje: ORVL/OLR 
 
Datum, místo 11. srpna 2021, 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) 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 společnosti TV NOVA s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 

152 00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 

RRTV/12296/2018-smu, č. j.: RRTV/2018/339/smu, ze dne 29. března 2018, podle § 21 odst. 1 

písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle žádosti ze dne 21. července 2021, č.j.: RRTV/9018/2021-

vra, spočívající ve změně:  

 

označení názvu programu z: NOVA 2 na: Nova Fun  

 

 

V ostatních částech zůstávají licenční podmínky 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 označení skutečností uvedených v žádosti o 

udělení licence. 

 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 20 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 

Sb., v platném znění dne 6. května 2021.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba dalšího 

odůvodnění rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. 

 

 
TV Nova s.r.o., 
ztfcdik  
 



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. Podání žaloby 

nemá odkladný účinek. 

 

 
 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
 


